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N:o i.

För de Nödlidande vid sista olyckeliga

branden i Götheborg.

I, som under egna tak

Lifvets bergning ännu njuta

Och er lyckligt innesluta

Inom gladaste förmak.

I, som edra tafflar krydda

Med ett rikeligt förråd,

Prisen ömt den Högstas nåd,

Som bevarat eder hydda.

Hindren ej ert ögas gråt

Vid de tårar er anropa! !

!

Se! En Flock i askan sopa

Efter minsta fyrk och plåt.

Skåden mellan grus och bränder

Edra arma Likars nöd,

Som af er begära bröd,

Nakna, med förbrända händer.

CMB
[Början av mars 1794.]



N:o 2.

Den8Martiil794.

Herre Gud, hvad min Fransos,

Röd och vacker som en ros,

Önskar af liqueuren finna,

Af det röda, Fru Värdinna,

Sött som skönsta lingon-mos.
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N:o 3.

Den 29 Martii 1794.

Gråt, Sanning, Snille, Konst, Er Skyddsgud

och er Vän

!

Din lager, Svea ! gå at i cypress förbyta

!

Vänd Mänsklighet! din syn från jordens sorgsna yta!

Split, sjelfsvåld, grymhet, hat! far fort

at härja den!

Och du som af Hans hand en längtad fristad vann,

Vid lifvets afton frälst, för yra skiftens vindar

I skuggan lyckligt gömd, betäckt af egna lindar

Gråt, tysta tacksamhet! gråt din Välgerningsman

!
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N:o 4.

Melodie: Unga Flicka, i din vår.

Läs din Cateches, mitt Barn,

Utaf gamla vår Svebelius:

Akta dig för Satans garn

Och för listen af Nobeltus. ./.

Hvarje Budord lär dig rent,

Var beskedlig mot din Nästa:

Si, då blir dig ej förment

Uti Bacchi kamrar gästa. ./.

Sätt dig ner, men sitt ej trygg,

Se dig kring, då glasen klinga,

Ty en Vän bakom din rygg

Ärnar dolken i dig stinga. ./.

[29 mars 1794.]
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N:o 5.

Är mödan värdt at vara til ?

Neij, jag den satsen nekar.

Ty om du blott betrakta vill

Hvart-ut som handen pekar,

Så ligger der en hufvud-skål,

Förr prydd med Skönhets rika prål,

Och der med torna ögonhål

Procentarns vridna käkar.

Är mödan värdt at vara til ?

Procentare, dig buga,

Som ständigt löpa måst April

At dubbla räntor suga;

Jämt glo åt Gäldenär'ns qvarter,

Jämt i Instantier up och ner

Med muskig blick, när som du ler,

Och skuggrädd som en fluga.

Derför så nyttjom lifvets dag,

Tils lian oss föröder,

Och, Granne, du som med behag

Ser huru drufvan blöder

Vid slefvens sqvalp och ljufva sus,

Bjud alla Mänskor hvar sitt rus,

Men bjuder du Nobelius,

Så skäms bland Bacchi Bröder

!

[Mars—april 1794.]



N:o 6.

Jöridag d. 23 April 1794.

K. Slottet.

Hela Vackten i gevär

Med Sanct Nicolai Präster,

Ty i dag man ögat fäster

På Sanct Jöran, stolt och tvär.

I galopp hans häst på baken

Gyldne täcken breder ut,

Och Sanct Jöran med sitt spjut

Tucktar den vidöpna draken.

Jöran Skröderhehn, rid fram,

Välg ditt spjut, i stinget döda

Alla drakar som sig föda

Liksom ulfven af ett lamm.

Dock eij kasta dig i gapet

För de Ondas raseri,

Ty om du vill vara fri,

Göm dig bakom Prästerskapet.

CMB



N:o 7.

När sig motgång tungt föröker,

När en Skald eij skönhet ser,

Huru gjör han ? Som man ser,

Ängslar sig och bara röker.

Ded : till Fru Helena Qviding
d. 30 April 1794

af

Movitz.



N:o 8.

Til Brödren Elfman

d. lMaijl794.

Första Maij så ser jag ut

Som det vore med mig slut,

Men i detta hus at spöka

Ärnar jag ett år än röka.
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N:o 9.

Riks-Rådet Elfman.

Eders Excellence mår bätter,

Gud ske lof at man det hör,

At Stadsvakten med stöfletter

Slipper trippa frammanför.

Kistan får då Snickarn laga,

Til dess at ny Procession

Eders Excellence får draga

Öfver gamla Slagtar-bron.

[Trol. maj 1794.]
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N:o 10.

Af ett gammalt christligt bruk

Går til sängs den som är sjuk,

Den som frisk är tar til glaset,

Men med Elfmans ullperuque

Bugar jag mig för calaset.

[Trol. maj 1794.]
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N:o ii.

Den5Maijl794.

I dag klockan 5 eftermiddagen upföres i stora Coridoren

en fullstämmig Concert— Orden dertil componerade af

Bror Wetz.

1. Afdelningen.
1:0 Föreställes Öfverflöds-Förordningen på säckpipa.

2:0 Mälarens tilfrysande nästa år.

3:0 En Aria för skridskor.

2. Ajdelningen.
1:0 Abraham och Isac drickande en bål bischoff med

solo för valdthorn.

2:0 Fjellmans nysande, och i en hollstu 10 variationer

lögn.

Concerten slutas med ett stort Chor af kattor.

I morgon blifver Spectacle och gifves för första gången:

Theresia, som stoppar sina strumpor.

Efter-Piecen:

Lilla Petter och Brita.

Ingen utan liverie och lyckta tillätes ingå på Theatren.
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N:o 12.

Kongl. Slottet den 8 Maji 1794.

1. arket.

Lefverne af C M Bellman
tillhörig Doctor Blad.

Som jag almänt är känd så på den moraliska som
physiska sidan, det vill säga till hiertat, min vandel och

min constitution, så är jag en Herre af mycken liten

djupsinnighet, och frågar eij efter om solen går eller

jorden axlar sig. Hvad jag kan bedyra är at jag vill

ingen varelse i Naturen ondt — älskar oändeligen en

ädel Man, ock med ouphörlig låga Fruentimber ock små

beskedliga Barn; äter efter aptit litet ock godt, Söndag

hvitkål — Torsdag ärter, Lördag strömming. —

Som till en lefvernesbeskrifning synes vara nödigt, at

man nämner dödsåret eller rättare sagdt födelse-året,

altså finner jag mig befogad at utsätta detsamma

enligit kyrkoboken i Sant Maria Magdalena församling

— fast långsen opbrunnen vid 1758 års brand — till

den 4 Febr. 1740. Faddrarna voro min Far-Mor Fru

Elisabet Dauer, Riks-Rådet Gref Jan Gyllenborg; Biskop

Ryselius menar jag har döpt mig— bene.

Marskalkar på mina Föräldrars bröllop — den ännu

lefvande Presidenten Grefve Lilljenberg, då Härads-



höfdingen, och Kammar-Rådet Wulfwenstierna. För

mina Föräldrar lyste 1739 — första gången Biskopp

Ryselius; 2 gången Lagerlöf — 3 gången Kalsenius —
Vigde blefvo de af Ärkie-Biskopen Steuck; i Stockholm

var då Riksdag—

Huru mina Föräldrar krånglade blef jag som sagt född

den 4 Feb. 1740 — Min Mor vacker som en dag,

oändligen god, charmant i sin klädnad, god mot alla

Meniskor, delicat i omgänge — hade en förträffelig

röst ock hade vänt sig att ligga i 21 Barnsängar —
honij qvi mal y pense; men detta lekvärcket gjorde

husets ruin.

Vid 6 års ålder kom jag under information i Maria skola.

Min Morfader Magister Hermonius var där Kyrcko-

herde och gift med min Mormor från gamla Arås,

hvarföre hon hette Arroselle.

Min förste Informator var liksom Min salig Faders'

Informator, den allmänt kände Hybner, en Doctor

Rutström, som älskade mig mycket; af honom har jag

lärdt stafva, med en liten pinne som då brukades med
ett litet hästhufvud på — ock läste jag flitigt. Jag äger

än en lefvande Skolkamrat i Kongl. Secreteraren Brys-

sell, som spelar excellent clavér. Sedan bekom jag till

Informator Kyrkoherden Norman, som ännu lefver,

ock efter honom En vid namn Swaliung, den ingen

agtade, utan har jag tillika med nu lefvande Spannmåls-

handlaren eller Grosseuren Kellbek gifvit honom stut

— Omsider fick jag en annan Informator som hette

2 Bellman
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Höckert ock kom till Tulln; den slog mig på finger-

stumparna med linialen för det jag eij ville kunna

Euclides och Collegia Metaphy[s}ica eller Physica —

Hjernan ännu i mig vrides

när jag täncker på Euclides

och på de trianglarna

a b c— och c, d, a—
Svetten ur min panna gnides

värre än på Golgatha.

Äntlig opklarnade dagen, mina Föräldrar hade funnit

då jag låg i feber, at jag under paroxismen talade all-ting

på vers ock sjöng för min Mor — så at de föllo i

förundran. Då omgicks i Föräldrarnas hus nu lefvande

Presidenten Rosenadier, Presidenten Carleson, Cancelli-

Rådet Rabbe, Can[c]elli-Rådet Nordenflyckt och då

Secret: sedan vice Presidenten i Commers-Collegio

Sillfwersköld jämte K. Se[c]rete. Abraham Sahlstedt.

Mig valdes till Informator ett Genie vid namn Clas

Ludvic Ennes; hvilken genom mig befordrades hos

Salig Kungen till Pa[s]torat i Skåne och Östra Herre-

stad. Där lärde jag att af honom hantera Apollos' lyra;

under hans inseende har jag författat flere bref och

poesier, och bland dem 1755 Öfversättningar af psalmer

i Halliske psalmboken, som med flere bref på tyska,

ängelska, italienska och fransyska lära förvaras hos

Presid. Rosenadier i dess biblioteque hemma.

Vid samma tid blef jag tillika med då-varande Rytt-

mästaren, sedan Hofmarskalcken Jenning, Professor
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Trotzelius och nu-varande Amiral Nordenankar, under

Présidenten Rosenadiers' Klubba, Ämneswen i K. Wet-

tenskaps-Academien, och efter den tidens' sed mottagen

på Riddarhuset i Academiens rum, införd af 2ne Leda-

möter, Bergs-Rådet Adlerheim — den andra har jag

förglömt.

Försvenskade den tiden En Fars' förmaning till sin Son

företagande en utrikes resa, tryckt hos Wilde, origina-
let af Presidenten Carleson som han funnit i Aleppo —

Sedermera öfversatt utdrag af Skriwers Siäleskatt, tryckt

i Norköping hos Edman.

På samma tid öfversatt ock till min Mor dedicerat

Landshöfdingen v. Schweinitz dödsbetracktelser, läm-

pade till Evangelierna, ock öfve[r]satt på vers de där

befintelige tyska Sonnetter—

Samma tid skrifvit en nu mera sällsynt Skrift — Månan;

ett enda ord censurerat af den store von Dalin —

Senare Arbeten känner man nog—

En skrift som kallas Hvad Behagas, mycket sällsynt, är

en satire på Biographier — ock af min hand —

De Bachanaliska Sakerna äro nog kända.

1759 — var jag första gången öfverlastad och placat,

såfvande i min Mors knä, sedan jag hos holländske
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Ministern Martewill på Söder, i granskapet af mina

Föräldrars hus, tagit mig ett pontaks-rus.

Jag kom hem så röd ock skön

eftermiddagen mot fyra,

då til dagens aftonbön

man såg Folcket sig utstyra.

Mina Systrar pjåkiga

med bindmössor syntes niga,

men jag rosenblommig stiga

till min Mor och kjortlarna.

Min Carl Mickel, sade hon,

hvar min Gåsse har du varit ?

Åh min Mor, jag har erfarit

en mig något stor portion.

Ja så, så så— Calle lilla,

luta du ditt hufvud ner,

lägg dig på mitt knä jag ber,

vet din Mor vill dig eij illa.

Är det då underligt att hela min varelse, hvar minsta

tancke, hvar andedräckt, oplifvar min olyckliga belägen-

het, at så inn[e]rligen hålla af Fruntimber; Guds hämd
vare öfver mig, om jag icke blir förtjust af en gammal
utsliten stubb med alla sina trasor på sopbacken vid

Packartorget. Jag ser en Kärleks-Gudinna i hvar loppa

och en Astrild i hvar utkastad nedandel; en uttrampad

nedkippad sko, min Gud, en Fruntimbers-sula hvarpå

hon vandrat i Gröna gången, ger mina ögon mera lif



och vällust, än den lager hvarmed man mig på
Medaillonen hedrat.

Continuation

härnäst om skälmstycke, kärlek och mera.

Gu tår, Bror Blad!

Continuation.

Kongl. Slottet d. 21 Maji 1794.

En Man utan minne måste nödvändigt vara en besked-

lig Varelse. — En Skälm måste minnas hvad han tänker,

tänkt och sagt. Jag mins ej hvar jag slutade mina

lefnads-anekdoter; men lika mycket. Sommaren år 1759
gick jag en afton, klädd i en hemväfven rock utaf min

Mor, som äfven var en god Hushållerska, ned till Munk-

bron; klockan ringde då 7 i Maria kyrktorn, som samma
år i Junii månad afbrann. Jag gick då om aftonen i min

blå råck, och, efter tidens sätt, utstofferad med half-

ärmar och nattkappa. När jag [ett] par timmar betraktat

Jagterna, som förhärligade utsigten af Mälarens cythe-

riska stränder, kom den bekanta latinska Skalden

Löfvensköld gående jemte den namnkunnige Actor vid

1756 års Riksdag, Bedinus Renhorn, för att stiga om
bord på en Arboga-jakt, som ämnade sig till den stad

hvarest Renhorn skulle intaga sin Borgmästare-stol.

Jag hade lärt hans Dotter, som då med sina Föräldrar

bodde på Frimurare-Barnhuset, at spela på cittra, hvilket

instrument jag den tiden ojämförligen trakterade; denna
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obetydliga omständighet gjorde at Herr Borgmästaren

böd mig stiga ned i kajutan, hvilket jag ock gjorde.

Jag satte mig genast vid bordsändan af ett litet fällbord,

tittade ut genom fönstret på de många fartyg som, det

ena efter det andra, med sina bukiga segel och glatta

kölar plöjde den mot aftonsolen glittrande böljan. Roen-

de båtar med Skönheter smögo sig fram emellan boxe-

rade skepp. Andra kostliga Flickor bröstade sig hukande

inom sina kringspridda klapphoar, och deras klappträn

tycktes gifva ett echo: ett ab hoc & ab hac & ab illa. —
Parmmätaren i sitt solfärgade linne trampade i den fyr-

kantiga hö-vålmen — Kuskarna ströko de gnäggande

hästarna för hövagnen och Munkbro-månglerskorna

trätte med Roddar-gummorne om Kaplansvalet i Maria.

Nu framsattes pipor och tobak, och Kammar-Rådet

Löfvensköld den Hedersmannen stoppade min aldra-

första pipa, som tillegnades en Flicka hvilken behagade

göra mig och sig den äran at emottaga den. Borgmästar

Renhorn, som en 56 års Tyran, for ut i hårda ord och

bitterhet emot sin Dräng; därpå befallande in en koppar-

kittel med varmt vatten, arrak och citroner, tillagade han

en pounch, af hvilken Hin håle, om han varit ovan,

sannerligen blifvit så vimmelkantig at han intet hittat

hem på 6 veckor.

Jag röker, jag dricker, jag somnar, jag vaknar. Vinden

blåser, Löfvensköld nickar, Renhorn öfverlemnar åt

däcket gårdagens förtäring, och Drängen, som en

Cherubim på en Nyårs-önskan, låg utsträckt långs med
relingen. Yr i hufvudet och betraktande smörgåsar,

citronskifvor och flere bachanaliska reliqvier på min

nattkappa, blef jag ängslig vid åtankan af mina besked-



liga Föräldrar. Ärnande mig hem ser jag ut genom
kajutfönstret, men finner i stället för det förmenta

Maria Magdalena, Strängnäs kyrktorn, som, o Himmel!
uppspirade vid dagens gryning; vimpeln hängde nedåt

masten, Skepparen, kippskodd, knäppte igen böxiuckan,

och en Jägare, som varit vår Resekamrat, tog af sig mös-

san och hälsade gu moron.

Mina respective Sofkamrater vaknade. Skepparen lade

till vid Strängnäs stad emot en trägårds-täppa. Alla

stego i land och öfvergåfvo mig.

Utan en fyrk i fickan vandrade jag på mullgatorne

af och an, på denna alldeles obekanta ort. Till all lycka

råkade jag dock i en port på ett trädplank en Bekant,

Stenhuggare-Åldermannen Lars Hjortsberg, Son af

Kyrkoherden och namnkunniga Poeten Hjortsberg; han

var svåger med Lectorn och sedermera Kyrkoherden

Lundmark. Han omfamnade mig, bad mig stiga in i sitt

hus, hvarest jag blef väl emottagen och blef kär i

Doctorns Svägerska Mamsell Anna Maria Hjortsberg,

vacker som en dag och för hvilken hjertat ännu klappar,

fastän hon är gift med den bekanta Lieutenanten

v. Skedwin och har stora Barn, bland hvilka är en Kongl.

Lif-Drabant. Herre Gud! Ett Fruntimmer, anten hon är

vacker som en Engel eller ful som Nymanskan, har at

befalla mig kyssa sina fjät.

Continuation härnäst.
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N:o 13.

Söta nådiga Fru Borgmästarinna.

Nu är det på det sättet, nådig Fru, at Madame
Wingmark har flyttat i gränd mitt emot Sahlstedskan,

där nådig Frun vet Mor Clara hade boden, men intet

just så mitt öfver, utan som nådig Frun vet, när hon far

genom Stockholms-tulln, så far hon, liksom hon ville

fara till staden, och då tager man af till vänster, men
aldeles intet till höger, ty där bor den där, som Frun vet

jag har glömt namnet på. Nu har jag rådgjordt med
Anna Stina, och hon tycker at jag bör taga tjenst i

Stockholm, di har sagt mig at nådig Frun känner mycke

väl fru Qviding, som är mycket bekant med Doctor

Blad, som skall känna en beskedlig Mamselle som heter

Tråne [Träne?], som är mycke väl hos en Advocat-

Fiscal som heter Qviding, som skall vara en god Vän
af någon Mamselle som heter Wallén, och som skall

vara förlåfvad med en Consistorie-Notarie heter

Dubek, som har sockerbruk, om nådig Fru Borgmästa-

rinnan ville bestyra om en kopp caffée åt mig i Tellje i

morgon vore det väl, men om det intet sker så är det lika

mycke . . .

Lilla Christina Bredström börjar at tala, men det går

svårt — Caisa Stina ligger i kopporna, gu nåde den som
låter ympa sina Barn, vet nådig Frun hon dör.



Jag ville ha tjenst i Stockholm och nästa höst skall

jag skicka nådig Frun min orlofssedel — angående sira-

pen, så följer den med Lars Erson från Kumbla —
Gud välsigne nådig Frun

altid en ödmjuk Tjänarinna

Brita Stina Bredström

Tellje d. 9 Maij 1794.



N:o 14.

Då
Ståthållaren på Drottningholms Slott,

Konungens Hof-Stallmästare,

Commendeuren af Kgl. Nordstjerne-Orden,

samt Ridd. af Kgl. Svärds-Orden,

Högvälborne Baron

Herr Claes Rålamb

sammanvigdes med Hof-Fröken

Högvälborna

Grefvinnan von Duben.

Den 18 Maji 1794.

Fauner! Sylpher och Najader!

Mellan facklor och casquader

Dansa Drottningholm ikring.

Bacchus vid Zephirens flägtar

Tömmer bägarns klara nägtar

Under månans ljusa ring.



Hymen sig ur molnet sänker,

Fröken Diiben kronan skänker,

Af en myrthen späd och fin.

Skalderne med lyran stimma

Och för Baron Ralamb rimma,

Liksom fordom en Dalin.

Kärlek låfvar glada dagar,

Då med lydnad för hans lagar

Hjertat fängslas vid hans röst.

Hälsans Gud näns ej försaka

Et så dyrbart tjäll bevaka

In-til åldrens sensta höst.

CMB
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N:o 15.

Beskedlige

Abraham Westman,

som håller af mig.

Stok. Kgl. Slottet d. 20 Maij 1794.

Abraham, dig det brefvet lämnas,

Som mitt svaga tilstånd vet;

Det förvarar tacksamhet,

När Westmännerne de nämnas.

Men här ligger jag på lur,

Der Kong Fredric sofvit ofta

Och så mången trasig Kofta

Blifvit högd til Robe de Cour.

CM.B.

Min säng har tilhört Kong Fredric L
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N:o 16.

Till Fru De Broen.

som hade spisquarter i Stora Kyrkobrinken och som

flera gånger sände honom mat.

Rest hafver jag öfver vatten och land

Ända till Kongliga Slottet,

Men af sådan soppa med skeden i hand

Jag aldrig afskummade flottet.

Sådan en grytstek, så mörkbrun och mör,

Med rödbetor, friska och klara,

Tror jag knappt med alt Konungens smör

Hon någonsin bättre kan vara.

m. m.

[Våren 1794.]
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N:o 17.

Fru Kempensköld, Fru Skytte —
Fröken Löfvling, Major Kempensköld,

Lieutn. Stiernflyckt, ock den beskedliga Pastorn

eller Kyrkoherden, som Ni talat om.

Denl7Juniil794.

Mina Vänner, från min säng

Ser jag er på långt håll nalckas,

Hjertat af min frihet svalckas,

Sen min lefnad varit sträng.

Vivat för den Movitz arma,

Som nu sina Syskon ser—
Vänskap velat sig förbarma,

Ock hvart bröst, mitt bröst tillber.

Movitz



N:o 18.

Ängen.

Årstad d. 18 Julii 1794.

Vid slåtterölet på Naboths äng.

Se Skördemännen sträfva

I hvita linjer fritt och gladt

At sina vålmar häfva

Utaf Naturens skatt.

Med sina liar hälsa de

Vårt älskade glada Främmande,

Och hufvuden ej sväfva

För dessa Skördare.

Tracteuren, han vid skänken,

Vår glada Vän Ryttmästaren,

Som fäst den våta länken

Med glas och bägaren,

Hans skål tillhör oss dricka nu

Liksom vår Årstads nådig Fru,

Och Skördeman på bänken

Skall vakna klockan sju.



I vackra Barn af Fröja

Ert sällskap är Juristers gräl.

Kan Lagmän er förnöja

Och Assessorers väl:

Så klingen Syskon med hvarann,

Och hvar en välje sig en Man,

Men jag mitt glas vill höja:

För Estenberg lägg an

!

Trumslagarn lyfter pinnen opp

Och slår sin runda gläder,

Och hela svenska Corpsens lopp

Späns af de blå chavader.

Alt ledigt vara bör i dag,

Vid Hertig Fredrics glada dag,

Och utan minsta undantag

Stänks bomber och cascader.

Gå, Årstad, till hans högtid bär

De sköna blomsterkransar

!

Och en Adonis, en De Geer,

Bland Skördemännen dansar.

Prins Fredric Adolph, ögats mål,

Om du de Skönas högtid tål,

Så dricka de Prins Fredrics skål

Och sina bröstkrus ansar.

CM. B.
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N:o 19.

Project

til emottagning af Herr Lieut. och Bryggaren Abraham

Westman vid dess efterlängtade återkomst.

1:0 eller för det första. Utskickas någon för at efter-

höra Herrens ankomst och hvartil Herr Secret.

Theel anmodas, som benäget vid detta glada tilfälle

och til säkrare kundskaps vinnande torde utvälja sig

någon Hörare ur Stor-Scholan, eller de andra För-

samlingarna, som hör bättre än han.

2:0 I fall och på den händelse Herr Lieut. Westman
skulle oförmodeligen inträffa nattetid och behaga

intaga rum på sin sommarboning vid Sabbathsberg,

så synes ej olämpeliget at vid stora porten eller

grinden utbreda någon matta eller onyttig fäll af

gamla lumpor, hvartil Fattighus-hjonen kunde vara

behjelpelige, för at vid porten hafva en bandhund

på utkik liggande, hvartil, vid ett sådant sollent

tilfälle, och för denna gången, Herr Hof-Kamrera-

ren Elfman ej torde undandraga sig den mödan at

föreställa en husets trogne Tjenare, om hälsan så

tillåter— Alla dar.

3:0 I fall och på den händelse Herr Hof-Kamreraren

åtager sig denna hederspost, synes ej olämpeligt,

3 Bellman
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at Herr Capitaine Nyström anmodas, för mera

eftersyn, det alt måtte ordenteligare tilgå, at med
tjenliga medel å stället sig infinna.

4:0 Kommer Herr Willman at öpna båda portarna och

under samteligas glädje-betygelser af sång och skott

ledsaga husets Herre och Husbonde til förfrisk-

ningar och lyckönskningar af en väl öfverstånden

resa.

5:0 Kommer Herr Refunk Vallentin at till förlustande

vara klädd som en Herdinna i början, med hvit

snibbhufva och flors-hatt, svart-rosig i anseende til

sorgen, silkes-halsduk och rödrandig kjol, med en

blomster-prydd staf i handen; men andra gången

som en Handtlangare eller Fyrvärkare för at ser-

vera canonerna.

6:0 Inställer sig Hof-Secreteraren Bellman, om hans

hälsa tillåter, at afsjunga följande lyckönsknings-

sång:

Til en huld och älskad Maka
Under Barnens sång och pris

Var välkommen hit tilbaka

Inom detta Paradis.

I vårt tjäll vår glädje sprides,

Och til prof at den är stark

Friska blomster-kransar vrides,

Hämtade ur egen mark.

Sedan detta är enhälligt afsjungit, lössläppes Post-

d'honneuren vid grind.

[Trol. 21 juli 1794.]
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N:o 20.

Project

i förevarande ämne af Herr Hof-Kammereraren

Anders Elfman.

Efter min oförgripeliga tanka kunde til firande af

Herren hemkomst en liten sallon eller löfsal på något

beqvämligt ställe inom gården eller trägården upföras

och med granris omgifvas, samt en förfriskning af

frukost eller måltid derinne anrättas, hvarvid några

skålar kunde afsjungas til betygande af allas gemen-

samma fägnad.

De Små kunde då hvar och en framlämna de verser,

som för dem äro författade, den ena efter den andra til

sin Far, för at dermedelst visa sin barnsliga kärlek,

lydnad och vördnad.

Äfvensom de små Barnen i deras oskuld kunde vara

i herde-drägt, utsirade med blommor och kransar,

och invitera sin Far at med dem och Mamma spisa sin

måltid och de närvarande Husets Vänner.

Vore tilgång på krut— många tack.

En mugg porter— posito.

Men för at visst inhändiga vissheten om Herrens

ankomst kunde Hof-Secret. Bellman anmodas at vid

tullbommen för den dagen göra a droit och genast
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—

under visiteringen lunka til Sabbathsberg med tidningen

— alla dar. Hvilket dock vördsamt underställes.

Ut supra d. 21 Julii 1794.

Ett annat Project

gifvit

af Herr Refunk Wallentin.

1:0 Som det är naturligt, at det som skall göras bör ske,

eljest blir det ogjordt: altså håller jag för min ringa

del lämpeligast, at då Herrn i Huset från sina

resor hemförväntas, man kunde visa sin glädje-

betygelse och det af alt hjerta; ty utan upriktighet

är vänskap ett försvunnit ord — Jag håller

2:0 så före, at en oration kunde beställas hos Herr

Directeuren Runemark, af honom sjelf skrifven,

och i guldpapper Patronen vid grind öfverlämnas

— Då
3:0 Jag ville munteligen tala och öfverenskomma med

Rumormästaren vid Sabbathsbergs Brunn om läm-

nandet af en stång med en liten trälapp til säte,

och då klädd som en holländsk Båtsman, med en

länk om länden, jag

4:0 från stången hasa utföre ock lämna denna Herr

Runemarks oration i Fru Westmans hand, som

öfverlämnar den sin Herre; och är denna idée af

mig sjelf hörsamst författad.

Ut supra Stockh. d. 21 Julii 1794.
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De i andra Projectet nämnde verser.

N:o i.

Herr Abraham.

Fråga Magistern, söta Far,

Om vi intet längtat alla.

Stundom ryktet tidning bar

Ända ned från Uddevalla,

Från Carlscrona, Götheborg.

Gud ske lof vår Far vi råka,

Och vi Syskon slippa språka

Om vår längtan och vår sorg.

N:o 2.

Lilla Mamselle Clara.

Jag har längtat alla dar

At se vagnen hemma vara:

Ty jag vet min söta Far

Håller af sin lilla Clara.

N:o 3.

Herr Gustaf.

Nog kan hemma roligt vara

Och på Sabbathsberg, min Far,

Men så långa resor fara

Oss oroar en och hvar.

Mediertid ger Gud oss åter

Den som bör vår lydnad få,

Som har omsorg om oss små

Och sitt famntag oss uplåter.
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N:o 4.

Herr Lorens.

Det var roligt, söta Far,

Hvad jag drömde här om natten.

Jag i sömnen sökte hatten

Och i fönstret stog helt bar,

Och mig tycktes vagnen vända

Ned vid trädens gröna rad.

Säkert, det vill jag slå vad,

Var det dä som skulle hända.

Var välkommen til vår frögd

Och til fägnad för vår Mamma.
Hvad jag skall hvar morgon nögd

Tvätta mig och håret kamma
Och andäktig i min bön

Tacka Himlen för den gåfva,

At vår Far oss hemförlofva

Til vårt rika sällhets-rön.

N:o 5.

Lilla Mamselle.

Jag som liten, minst af alla

Jolrar gerna Pappas namn;

Blott han täckas nu befalla

At jag lyftes i hans famn.
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N:o 21.

Den 14 Aug. 1794.

Det var en gång en Man af dygd,

som Teuser månde heta.

En vacker afton Movitz satt

Bekymrad ock allena,

Och tänkte taga käpp ock hatt

Ock gå ifrån Helena.

Ifrån den altid glada ort,

Där Oskuld Snillet föder,

At tumla under Baki port

Och kyssa sina Bröder.

Men se, ett klarnat himlahvalf

De ljusblå vågor prydde,

På fästet månan brann ock skalf

Ock solens afsked tydde.

Ren hjorden hemåt vandrat matt,

At nattens hvila njuta,

Då Movitz kastade sin hatt

Och stämde opp sin luta.



Han sjöng, fast på enfaldigt vis,

Vid klang af lutans sena:

Lef lycklig i ditt Paradis,

Vår älskade Helena.

Din vänskap är en värklig skatt,

Ditt hierta är af värde . . .

Men nu tar Movitz glas och hatt

Ock lunckar sina färde.
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N:o 22.

Min gunstiga Fru!

Jag tackar ödmjukast för alt godt hos Herskapet

sedan mitt sista vistande i Stockholm. Min hastiga

afresa til Riga gjorde at jag ej fick den äran at taga

afsked. Men orsaken var at Skepparen hade lagt ut

från bron vid Castelleholmarna, och om afton blåste

en god kultje och vi fingo en ståtelig vind.

Vi gåfvo oss således om bord tisdags-aftonen d. 23 i

denna månad och voro om morgonen vid Dahlarö Skans,

hvaräst vi träffade, jag med mitt Sällskap, Herr Öfver-

Inspectoren Malmgren jämte Öfver-Directeuren Theel

och Herr Stats-Secreteraren och Landshöfdingen

Schröderheim och Doctor Petreijus. Hans Kongl. Hög-

het af Preusen var nådig och bjöd oss som hastigast på
frukost til värdshuset, under skott af canonerna på
fästningen. Jag måtte bekänna at Waxholmen är för-

träffeligen vacker stad och visst tre gånger så stor som
Stockholm. Alla husen äro af sten, utom fästningen.

Efter slutad frukost hade jag det nöjet at med en Ost-

indiefarare få medfölja til Riga, hvarest jag nu har den

äran at skrifva detta bref och underrätta mig om Herr-

skapets välmåga.

Riga är en vacker stad. Gatorna trånga, husen låga.

Trägårdar fins här inga. Kyrkor äro ej synliga. Magistra-
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ten bor i klädstånd, och Stads-Fiscalen är afsatt.

Ifrån Herr Consulen Swalin här i Riga skall jag hafva

den äran at hälsa. Vi emottogos ganska artigt och fingo

det nöjet at se de utslitna gula kängorna och skona,

som han sednast tog med sig från Stockholm.

Jag har den äran, näst begäran om en kanna gästs

öfversändande med någon Skeppare til Riga för min

räkning, och näst helsning til Riksöket och Flask-

förvaltaren Brödren Elfman, förblifva

Min gunstiga Frus

ödmjukaste Tjenare

C. Al. Bellman.

Riga d. 23 Aug. 1794.
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N:o 23.

Min gunstiga Fru!

Vid min hemkomst från Riga fick jag förnimma at

Herr Lundberg å Herrskapets vägnar varit så god och

gjort sig underrättad om min hälsa. Jag är något trött af

resan, så at jag ännu håller mig vid sängen.

Som jag håller så mycket af Herrskapet och dess hus,

så tages väl mitt skrifteliga besök ej illa up, det min

Son Brefbäraren, emot belöning af en smörgås, äfven-

ledes lär anholla om.

Jag har med mig ifrån Riga i commission at försälja:

ett hälft lispund godt hårdvallshö, två tunnband, hvaraf

det ena är förkommit, ett par skotyg omaka, samt ett

vagnshjul, passande til någon vis a vis, ännu oskodt,

några urläckta bouteljer soija, med flera rariteter. Om
någon Afnämare skulle finnas, ber jag at derom i för-

seglad billet bli underrättad, med utanskrift: A Monsieur

Monsieur i Riga, som kan lämnas til Tornväktaren i

Kongsholmen. Jag framhärdar

Min gunstiga Frus

ödmjuke Tjenare.

C. M.B.

Vore roligt veta om Jungfru Theresia ännu är i lifvet.

Hännes Syster Majorskan i Riga ber hälsa hänne.

[Omkr. 1 sept. 1794.]
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N:o 24.

Till Major Kempensköld

ock Fru Kempensköld.

Vingad Tiden med sin rulla

Vid den högda ljan spår,

At hur flycktigt Tiden går

Skola Vänner känslofulla

Ännu längta 14 dar.

Dock med längtan hoppet följer,

Liksom morgonmolnet döljer

Solens upgång hög ock klar.

Mitt nådiga Härskap på Tielfvestad, jag har varit

sjuk, eländig af skjörrbjugg och är under Läkares vård,

har likväl så godt jag kunnat velat härmed försäkra at

jag är Tielfvestads och dess Vänners ödmjukaste Tjänare

Vän och

Moritz.

Stockholm den 28 Aug. 1794.
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N:o 25.

DenZSept. 1794.

Refunk vandrar tyst och sluger,

Men min Fru Elisabeth

Tro mig, at på alla sätt

Denna Gråhårsmannen ljuger.

Replique af H. K. Elfman.

Bellman är och blir ej sluger,

Och til ingen ting han duger,

Han cederat bonis har—
Intet fins i flaskan qvar—

Förmyndare, Förmyndarinna,

Lät fördenskull flaskan rinna

Til så hans som mitt försvar.

Johan Vallentin Refunk.



N:o 26.

Den 25 September.

Söta Mamma, Gud bevara

Min så goda, hulda Far!

Önskar hjertligt lilla Clara

Med min Vän, som Cithran har.

CMB
[25 sept. 1794?]



N:o 27.

Gracernes Besök

vid

Professorens och Riddarens

Herr Tobias Serge/ls

återkomst.

Conservati fidele

Pensa ch'jo resto é peno,

E qualche volta almeno

Recordati di me.

Orden och Poemet af Carl Mich: Bellman.

Musiquen af Capellmästaren Kraus.

Dufna kring Apollos zittra

Foglarna i skogen quittra,

Där han i sin gyldne dräckt

Håller Bågan spänd och sträckt.



Gracerna med matta händer

Vickla sina purpur-skört,

Då Mercurius trött anländer,

Vingad ur Olympen stört.

Hör, skrek Mercur, Nympher bia,

Trots mot alla stormars hvin,

Hör trompetens klang, Thalia,

Aglaija och Euphrosin.

Hör Farna, dess trompet

Kring Nordens fjällar skälla,

Åt flämtande framkalla

Till lyran hvar Poet.

I Nympher, pryden er

Med purpur-släp i galla,

Och bugen eder alla:

Apollo Sergell ser.

Sergell i sin ateljé

Re'n till Psyches famntag hunnit.

Bugen eder alla tre,

Norden honom återvunnit.

Var välkommen då tillbaka

!

Sergell, Skalden hälsar dig.

Gracer fram din ländstol maka
Och som Psyche brösta sig.

Var välkommen då tillbaka!

Glädjen följe minsta stig,

Euphrosin skall bägarn skaka

Och som Psyche brösta sig.
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Första gång i Bacchi skrål

Som en Grace sågs bägarn tömma
Och såg vinets floder strömma

Och drack ur dess gyldne bål.

Drickom Pappa Sergells skål

!

Vi bli glada, vi bli ömma.

Chor:

Sjungom då alla i kojor och hof

Snillet till heder; på vingen dig lätta,

Flyg till Olympen, Mercurius, berätta,

At vi hos Sergell besjungit hans låf.

[Sept. el. okt. 1794.]

4 Bellman
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N:o 28.

N:o 249.

Stockholms Posten.

Fredagen den 31 October 1794.

Vid

Kongl. Secreteraren

Herr Carl Agardt Petterssons

och

Mademoiselle

Anna Vredrica Sundlings

Bröllops-Fest

Den 31 October 1794.

Cantate.

Andante. Höstens kulna stormar susa,

Vågorna mot stranden rusa,

Och kring Floras nakna fjäll

Glittra hvita tak och tjäll.



5i

Moderato.

Andante
con moto.

Andante.

Moderato.

Andante.

Sorglig är Naturens dvala:

Björnen til sitt ide går,

Tungt i vassens glesa vrår

Nickar här och där en svala,

Ingen tupp i byn förmår

Mer sin morgonstämma gala;

Regnets skurar gny och squala,

Ufven tjuter, böljan slår.

Si, då kan med god mine

En Brudgum hvilan njuta,

Kan luckorna tilsluta

Och fälla rullgardien.

Ja, den högsta Tromans grad,

Den quittar honom lika,

Blott han med sin Fredrica

Uppvaknar varm och glad.

Bröllopps-facklan lyser klar

Uti Hymens lena händer,

När för ett så lyckligt Par

Han i quäll sitt altar tänder.

Små besvär sig nog infinna

Liksom ogräs på en äng;

Men at kärligt eftersinna,

Är ej Ödets lag så sträng:

Fagra blommor sku upprinna

Kring er glada ägta säng.



Moderato. Sälla Par, åtföljens nu

At er lilla hydda städa,

Han som Herre, hon som Fru

Fram på skåde-platsen träda.

Kom, Fredrica, lilla du!!!

Kom, min Agardt, mig at gläda!

Chor.

Allegretto. Vänskapen bugande omfamnar er,

I som hvarandra til hjertat nu trycka,

Önskar er båda god tomtebo-lycka,

Silfver- och Guldbröllop, vaggor och mer!

Blå Porten på Kongl. Djurgården

d. 31 October ijs>4-

Med respective Contrahenternas nådiga tilstånd ärnar

Herr Philadelphia i dag mot midnatten i den Kongl.

Parken låta afbränna ett lust-fyrverkeri, hvarvid utom

flere förändringar presenteras:

1:0. En uppgående sol, omgifven i början af brin-

nande stjernor, hvilka vid ett aftagande sken småningom

förvandlas i uppstigande blommor af flere couleurer.

2:0. En romersk lysare, som i fyra förändringar vrider

sig ikring en éclairerad måna.

3:0. En stor decoration, föreställande i ljusblå eld en

turkisk ottoman, öfver hvilken några Genier upplyfta

en i flera färgor omväxlande krants och krona, hvilket

alt inom några minuter åter förvandlas til ett corno



copias- eller ymnoghetshorn, rikt beströdt af brinnande

blad och blommor.

4:0. Kastas några raquetter, lustbägare, svärmare med
flere förändringar.

5:0. Antändes af en dufva ett brinnande hjerta i

carmoecinfärgad eld, som efter några minuter presen-

tera en brillanterad chiffre A. F. S.

6:0. En pyramid, uppå hvars spets synes i jämn eld

och låga föregående chiffre omväxlas til ett af grekisk

eld brinnande C. A. P.

7:0. Presenteras en flammande Apollo med sin

gyldene lyra, då harmonie-musiquen börjar, och Herr

Philadelphia afsjunger til de respective Contrahenternes

behag och förlustande denna Aria:

Conservati fidele,

Pensa ch'io resto e'peno,

E qualche volta almeno

Recordati di me.

8:0. Så vid början som slutet af fyrvärkeriet gifves

signaler hvar minut med uppstigande raquetter och

stycke-skott.

Herr Philadelphia har den äran att recommendera sig

hos respective Contrahenterne som den hvilken ej annat

sökt än at förtjena deras ömma vänskap och tillgifven-

het, under uppriktigaste deltagande i deras sällhet och

lycka.

Billetter erhållas hos Herr Philadelphias Svärfader

Signor Tutanego, boende på källaren Cammara Obscura

eller det så kallade Welt på Svartmangatan, ingången

til höger när man kommer in till vänster i portgången

3 trappor upp.
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Gratulations- och Fägnads-Probleme til Brudparet,

på den 31 October 1794.

Bruden och Brudgummen dyra

Utgör 2 til siffrona,

Dock kan genom algebra

Hjonelaget snart bli 4.

Det ej någon hindra kan,

Mediertid all sällhet njuten,

Önskar hjertligt i surtouten

Jag Hans Jacob Seseman.

Ankomne Resande:

Kammar-Rådet och Riddaren af Botin, Biskopen

Jesper Swedberg och Assessor Swedenborg, bo i Död-

gräfvargränden.

Ankomne Skeppare:

Krumpipen ifrån Harlem med tulpaner och bröst-

bouquetter. — Gökendahl från Wismar med köttsoppa

och fricadeller. — Prsmblitafnikofski från Archangel

med dillkött och rofvor. — Petter Bredström från

Liebau med laxvälling.

Coursen:

På Hamburg 2 supar til frukost. — London 1 l/
2 .

—
Amsterdam 1 spetsglas.

Diverse Kundgörelser:
De som hafva at fordra eller befinnas vara skyldiga

i afledne Kongl. Sekreteraren Palmskjölds sterbhus be-
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hågade anmäla sig hos Herr Baron Samuel Puffendorphs

Kammartjenare von Neumitz.

På Auctions-Kammaren kommer i dag at försäljas en

stor carmoisieröd holländsk damask imperial-säng utan

öfvertyg och stommar.

Extra god sillsallat finnes 1 morgon i huset midt öfver

för detta varande Stats-Secreteraren Skröderheims

hotel.

I morgon utgifves ej nästa Blad.

Stockholm, tryckt hos Henrik Andersson Nordström.
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N:o 29.

Då H. K. Elfmans kappråck,

som en afton blifvit lånt, återskickades.

Jag i natt ej kunnat sofva

För en inquartering grå,

Derför vill jag ock förlofva

Aldrig ta den kappan på.

I hvar söm och i hvar rynka

Satt en gnet helt sorgefull,

Så at det var just en ynka

Se den sakna Ägarns hull.

[Hösten 1794.]



N:o 30.

Kära Barn, lät Clara se

Namnet af sin hulda Mamma.
Och du Liten med din Amma,

Frögda dig åt detta E.

D. 19 Nov. 1794.

CM.B.
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N:o 31.

D: négoce hos Hof-Cam. E.

Säg, finns i Cassan mera ?

Säg, få vi negotiera ?

Var god och assignera,

Var god och tjena mej

!

Bror Anders, skynda dej

!

Nej, nej, nej

!

Jag skall ha till equipering,

Dito jag till ny mondering,

Och jag till inquartering—
Hur sad du ? sad du ? Säj

!

Nej, nej, nej, nej, nej

!

[Omkr. 1790.]



N:o 32.

Clara.

Med violen vid vår kanna

Prisas Mamselle Clara ren,

Och med stråken Herr Malén

Syns på noten stanna.

Vi med rolig anlets-färg

Oss till dans nu para,

På Sabathsberg ./.

Hälsa Mamsell Clara.

Må hon säll och lycklig vara

Till en frögd för Far och Mor;

Liten heter en gång stor

Mer eij lilla Clara.

Mediertid i . .

.

[Början av 1790-t]



6o

N:o 33.

Döden inga ögon har

Då han grafvens djup utmäter;

Men en enögd Jungfru qvar

Sitter på din graf och träter,

Träter at du varit til—
Och du träter emot henna.

Stackars Död, som har måst ränna

Ofta i ert bo April.

Ofta har väl Döden sport,

Hvad han hunnit nu förgäta,

Sen han slutlig som han gjort

Stillat er fördömda träta

Och så bilagt eder sak,

At den Enögda hon gråter

Och at Vänskapen uplåter

Ömsint hännes grifte-tak.

Stryk för Djefvulen i våld

In i afgrunds röda låga

Och mottag er svarta sold

Under alla Djeflars fråga,

Hur ni kunnat nalkas dit,

Der ej någon Ängel andas,

Der ej natt och middag randas,

Der blott Tenggren gör visit.

[Början av 1790-t]



N:o 34.

Upsats til en klädtvätt.

Fruns kläder och lifstycken

Med hannes tröija nätt

Upskrifven til en tvätt,

Som nu lär blifva mycken.

Calesonger trenne par

Och aderton näsdukar,

En dito hufva rar,

Som hon om natten brukar.

Noch strumpor, som man ser

Til 10 par skall tvättas,

Kjolsäckar som berättas

Blott tvänne men ej fler,

Och 13 märker jag

Af hvad på soffor sättas

Til stol och öfverdrag.

[Början av 1790-t]
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N:o 35.

I Stockholms stora stad, vid Riddarhusets torg,

På 4ra röda hjul man satt sig i en korg.

Det var eij sådan korg man Fästman skäncka plägar,

Och intet åkte man på snöda friar-vägar.

Man åkte till ett bord, där skincka, vin och frögd

En glättug middag gaf och giör Poeten nögd,

Dock intet just så nögd: Poeten kan eij finna

Den han vill giärna se, en öm och täck Värdinna.

En Hierta är hans Värd, men hvar är väl hans hierta ?

Det saknar han ju sielf, sin ro och all sin smärta.

Jag orkar intet mer, fast caffée vill ge lif

:

Der Ewa intet är, fins inga tids-fördrif

,

Och Adam som en stör uti sin lustgård blifver.

Stor sak, min nådig Fru, han sorger och jag skrifver.

Min penna biuder er till staden på visit,

Från landets tysta sorl kom till vårt buller hit

Och lätt Poeten få sin hälsning eder gifva!

Fast okänd är han. dock, och vill beständigt blifva

min nådiga Fru,

Hennes

ödmiukaste Tiänare.

[1790—1794.]



N:o 36.

Käre Bröder,

Klart och ljufligt vin

Nöje föder,

Ger en hurtig mine.

När man glasen tömmer,

Sorgen man bort-glömmer,

Varma blodet får ett lifligt lopp;

Bort med alt som quäljer,

Lät strax tolf bouteiller

Hemtas opp.

Tackom Värden

!

Bort med hela flärden,

Vi oss intet bry om Lyckans ras;

Lät oss därför dricka,

Frihet bli vår Flicka,

Töm till hennes heder detta glas

!

Den oss häri sviker

Ej är sällskaps-liker,

Slås i kras.



N:o 37.

Vandringsman, tag hit bouteillen ! Vackert sätt dig

ned på stenen

!

Drick den Dödas skål och spotta finkel-juckum

uppå benen

!

Drick, Vandringsman, och drick, drick

!

Drick den Dödas skål, och utan skrål vi ropa, utan

afund och smärta:

I denna torra hydda fordom bott ett alt för fuk-

tigt hjerta.

Drick, Vandringsman, och drick, drick!

Så plär Döden i bästa år de största djuren fälla;

Verket stannar. — Bagatelle, min Vandringsman,

ett glas pimpernella

!

Drick, Vandringsman, och drick, drick!

Än ett ord, min Vandringsman ! Tänk, Bacchus

står vid denna grafven,

Jag tror, i Wahlbergs gamla svarta rock så för

han sjelf prestafven.

Drick, Vandringsman, och drick, drick

!

Hvad är klockan, Vandringsman ? Se, mån' på
himlen börjar skina.

Res dig upp, tag hit bouteillerna för-ty de äro

mina.

Drick, Vandringsman, och drick, drick!

[Senast 1764.]



65

N:o 38.

Bort med vett och sunda.

Pojke, upp ur vaggan, Unga,

Du skall supa med din Far.

Mor och gamla Tanter sjunga:

Här skall Bacchus få en Karl.

Pojke, blomstra dina kinder,

Och ditt fruktträd spira opp

!

Gå till Cloris med små hinder,

Men burdus till Bacchi Tropp

!

[Omkr. 1767.]

5 Bellman
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N:o 39.

En sup åt Åsberg.

Skänk mig svepning och en kista,

Fyra Gubbar med sin lista,

Skänk mig svepning och en kista,

Mina dagar slutna bli.

Lagrar och kransar mig ej hjelpa,

Gubbar, kom från Politie

!

Se hur de stjelpa ./.

Mig med buller, stoj och skri.

Vandringsman, en skymt blir Äran,

Och en rök är Dygde-läran,

Vandringsman, en skymt blir Äran

Uppå denna afunds-plats.

Trösta med glaset, kära Bröder,

Mot hvar vidrig Lyckans sats,

Se'n jag är döder, ./.

Ge en sup Dödgräfvar Matts.

[Omkr. 1767]
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N:o 40.

Välborne Hr General-Auditeur.

Bedröfligt gästebåd och vin och sorgedar

!

Det är den 5:te gång, ja men, min nådig Far,

Som Bacchus min Patron, min Segerherre blifvit.

Mitt öde för i går stod i hans rulla skrifvit;

Jag lydde glad hans båd med hjelte-mod, ty värr,

Och bär till segerlön i pannan 2:ne ärr.

Ja, Himlens Gud, hvad qual mitt arma hjerta lider!

Förskräckt och ångerfull jag mina händer vrider.

Mitt gårdags hufvud-fel mig ängslar och mig bryr;

Jag ber min nådig Far och till hans hjerta flyr.

Farväl med min peruque, min sadel och min häst

!

Uppå Guds gröna johl jag vaknar i min väst,

Jag uppåt himlen ser och tänkte solen finna,

Men ack, uti mitt qual de dunkla stjernor brinna.

Naturen hvila sig, och månen gaf sitt sken,

Och ögat såg en krog, dit ville mina ben.

En trädörr bulltas på, en Käring grufligt knorrar;

Ett Bacchi Barn skall in med stöflar och med sporrar,

Och pliten säger till, hvad nödigt vara kan,

Och bord och bänkar kull, om leken skall gå an.



68

På Sundby krog, min Far, min dag jag nu förnöter

Och läker mina sår och helsan troget sköter.

Där blir min fastedag; ja, det är visst och sannti

Man får ej ett guds-lån mot säker silfverpant.

Det är ett satans Pack, morbleu, ett stort Pagage!

Här brister nu gud nås fourage och courage.

Kort sagdt, jag är bestört och ingen hvila har,

Men så är verldsens lopp, ja men, min nådig Far.

Så önskar jag till slut uti min djupa våda

At Belista paradis ännu en gång få skåda;

Dess Herre önskas godt, men ett jag ber med qual:

Får jag, min nådig Far, slå sönder den pocal

Som tog i går mitt vett och mig i dag påminner,

At ingen fröjd jag mer i krus och bålar finner.

C: M: Bellman.

{1760-talet?]



N:o 41.

Uppå Hedwigs Dag, den 15 October.

Frökens Namns-dag, Frökens Namns-dag, firar man
i

När man slår på strängen,

Så hvilar hon i sängen,

Spritter yster, kommer tyster, ser ett lustigt Lag.

Matta örat, vackra ögat, borde hvila mer,

Men den granna ståten

Och den fina låten

Muntrar örat, frögdar ögat, hon åt prakten ler.

Uppå faten ligger maten, ät, men drick därnäst.

Här är söta viner,

Inga sura miner.

Denne Dagen, efter Lagen, är vår glädje-fest.

[15 okt. 1770.]



70

N:o 42.

öfver en död Canari-Fogel.

Håil stilla med ditt slag, gäck ej till denna buren,

Du Lifvets Höfvitsman;
Sök dig ett annat rof ibland de vackra djuren!

Glöm bort den skatt du fann;

Men skona i naturen, hvad Skönhet kallas kan

!

Förglömmer du din art? Nej, mitt i Oskulds länder

Och Menlöshetens bo

Du kastar ut en pil, ditt glas och lja vänder

Och skingrar all vår ro.

Af dig en Fogel spänder, han sträcker ut sin klo.

Du vackra Lif , som nu din stämma slutar,

I bur, kring skog och fält,

Du dör, och Iris dör, när du ditt hufvud lutar.

Hon ropar: alt bestäldt!

I ensamhet hon prutar mot Dödsens lopp så snält.

Stor sak i detta stoft, lät alt bekymmer fara,

Giör dagen fri och lätt.

Sjung Iris du, så glad som all den fogla-skara

Utaf vår Dödas ätt

!

Vårt lif har ock sin snara, vår död tar ock sin rätt.

[Okt. 1770.]



7i

N:o 43.

Quäde vid den

lyckeliga Regements-förändringen.

Så öppnas nu Martis Tempel, portarna slås upp,

Och vår Sprengport han rider för sin modige Troupp,

Glad och ung,

Glad och ung,

Glad och ung

Han för sin Kung
Drar värjan ut med segren i hand.

Bort buller, mord och brand,

Fäll värjan i din hand!

Den klingan du blottat Mars med Lagrar beprytt.

För Frihet du fäktat och för Gustaf betygt

Din Trohet, ditt Snille. Din Ära, din Dygd
Skall prisas af Hjeltar i Vasarnes bygd.

Vi älske dig,

Vi hedre dig,

Och in i hjertat satt din Frihets bild vid din Kung.

Om Konung Gustaf nu sjung,

Om Konung Gustaf nu sjung!

{>(?) sept. 1772.]



N:o 44.

Förlåt, Herr Öfver Directeur,

At jag en nyårs-önskan gör

Och dristar den till Eder gifva.

Jag är en ödmjuk Tull-betjent,

Med hvilken ej är stort bevändt,

Där jag ej snodt skull hulpen blifva.

Gud gif, Herr Öfver Directeur,

Från Helsingland båd lin och smör

Samt orrar öfverflödigt.

Jag är en gammal Tull-betjent,

Som orrar fått och orrar länt

Och nu at hjelpa vore nödigt.

Gud gif, Herr Öfver Directeur,

Från Smålen boskap, frisk och för,

Ty såglet kostar nu för mycke.

Jag är en fattig Tull-betjent,

Som gått som få, dit jag blitt sändt,

Och bord nu hjelpas i mitt tycke.



Gud gif, Herr Öfver Directeur,

Från Dalarna en Dräng, som kör

Lik Jehu och är snabb och färdig.

Jag är en flinker Tull-betjent,

Som trogit har min tid användt

Och nu at hjelpas vore värdig.

Gud gif, Herr Öfver Directeur,

Från Sundet goda spanska rör,

Då går man braf och ej eländigt.

Jag är en snabber Tull-betjent,

Som utan käpp båd gått och ränt

Och nu at hjelpas vor behändigt.

Gud gif, Herr Öfver Directeur,

Från Ryssland caviar af stör,

En mat, som är så rar som präktig.

Jag är en tålig Tull-betjent,

Som många störar hafver känt,

Ty hjelp mig till en syssla drägtig.

Gud gif, Herr Öfver Directeur,

En ständig hälsa inom dörr

Och ute en förnöjlig lefnad.

Jag är en torftig Tull-betjent,

Den Lyckan har i klåfvar spänt,

Ty hjelp mig till en bättre trefnad.



74

Gud gif , Herr Öfver Directeur,

Välsignadt år, som med sig för

Båd rikdom, gods och Lyckans håfvor.

Jag är en redlig Tull-betjent,

Som tjent i tjugu år omtränt—
Ty hjelp, fast jag har inga gåfvor!

[Tidigast 1772.]



75

N:o 45.

Air: Om, Gustaf, du är Kung.

Fast Vinets glada Gud
Hos oss sitt välde öfvar,

Han ej vår känsla döfvar

At följa Astrilds bud.

Då glasen vi nu tömma
Med fullt och rågadt mål,

Kan väl vårt hjerta glömma
Climenes skål ?

Jag har ett hjerta fått,

Som öma känslor hyser;

Jag brinner och jag ryser

För en så ädel lott.

Jag all min styrka saknar,

Då jag Climene ser:

Jag ur min dvala vaknar

Och mig åt henne ger.



76

Du Bacchi ljufva saft,

Som öma lågor väcker

Och sinnets oro släcker

Och lifvar med din kraft;

Vi på ditt altar bära

Vårt glada ändamål,

Då till Climenes ära

Vi dricka hennes skål.

[Mitten av 1770-talet?]



N:o 46.

Den 30:e Junii 1777.

Vid ett glas pyrmonter-vatten,

Med en blek och trånig färg,

Satt jag nyss på Sabbats-berg

Och höll under armen hatten

För det Täcka Könets prakt.

Gungan svängde tungt i trädet

Med en Lazarus på brädet

Efter en bedröflig takt.

Ack! min Gud, mitt hjerta tänkte,

Gud ske låf , at min Jeanette

Munter är och glad och lätt:

At de kärl man nedersänkte

Ej bli fyllda till dess väl;

At hon må med helsan pråla,

Blommans friska färg afmåla,

Önskas af uppriktig Själ! !

!

B



78

N:o 47.

Vid Norrmalms Helso-Brunn.

Uslinge ! Krymplinge ! kasta din krycka,

Skölj dina leder ! blif munter och glad

!

Hemta din lust i blommor och bad

!

Och börja om ditt öde mer at tycka!

Böj dina knän vid källans brädd,

Du som flämtar i din bädd! ./.

Räck dina händer med suckar och böner

!

Tag helso-vattnet och drick ur ditt krus

Tag nu din säng, gäck hem till ditt hus

!

Blif öm om helsan, mer du henne röner!

Men i din själ förgät ej Den,

Som dig helsan skänkt igen

!

[Juni? 1777.]



N:o 48.

Lovisas skål!

Trumpeten hörs, canonen brakar.

Denna bål

Af idel vällust smakar.

I mitt blod

Jag just en sprittning känner.

Mina Vänner,

Mör och Svenner,

Drickom hennes skål

!

[Hösten eller dec. 1777?]



8o

N:o 49.

Nauman, ditt snille Apollo sjelf gläder,

Orpheus undrar, at du härmar hans slag,

Pan uti skogen din lyra tillbeder,

Sjelf Zephiren lyssnar svag.

Knäpp du och spela,

Tonerna dela

!

All Olympen ger dig låf,

Jofur i sitt hof
,
Jofur i sitt hof

,

Fröja sjelf i sin alcov.

[Tidigast 1777.]



N:o 50.

Till en Vän.

Detta kärl nyss fyldt uti,

Fyldt af Baki söta safter,

Har en Turk med stolta krafter

Burit hit från Tripoli.

Gubben, klädd i tunna tafter

Ock med tåflor från Turkie,

Ler och nickar, och vill bli

Okänd Vän i Barbarie.

[Trol. hösten 1779.]

6 Bellman



N:o 51.

En liten ad notitiam.

Jag såg en vagn, i grönt laquerad,

Med trenne fuxar uti dans,

Där satt en gammal Connaissance,

I rosenrödt deshabillerad,

Så trind och skön, så hvit och fet.

Hon smålog och sitt fenster fälde,

Dess barm vid hennes bugning svalde

I en sublime ofantlighet.

Jag buga mig och hatten skaka,

Ur dosan tog jag mig en prise,

Mitt blod, så varmt, blef som en is.

Jag korsa mig och såg tillbaka,

Och just hölt Kusken, tjock och stin.

Hvad, såg jag rätt ?— jo, alt för riktigt

Den lilla Nåden så försigtigt

Bort vid Sanct Olof trippa in.



N:o 52.

Etwas.

Jeanne Marie med gröna stubben

Och med skärp af celadon,

Utan klack på läderskon,

Om jag mins— du tjent på klubben

Intet långt från Långholms-bron;

Lilla Vän, hör hvad jag säger:

Du rår om alt hvad jag äger,

Till och med om min Person.

Om min ömhet ej misshagar,

Låt min tanke gillad bli:

Du ska ta på Lotteri,

Som snart dragés dessa dagar,

29— 12 — lät si— !

88 74,

Ta man 2 — jag vill bedyra,

Terne, min söta Jeanne Marie.

Oui.



84

N:o 53.

Etwas.

Konung Theodor sist stanna

På Gäldstugan utan krus;

En Cousine af Drottning Anna
Dog i Londons Fattighus.

Men du Himmelsblåa Herre,

Som så myndigt svänger dig,

At din Dom ej må bli värre,

Gäck och häng dig— följ med mig!

[1779?]



8 5

N:o 54.

Tankar vid von Dalins och Klingenstiernas graf

vid Lofö kyrka.

Impromtu.

Kom, ömma tankar, samlen er,

Bryt ut, mitt snille, i din ifver

!

Den hand, som här vid griften skrifver,

Fäll tyst din yra penna ner!

Opplyfta dig, mitt skumma öga,

Med tårar sluta dig igen

!

Beundra rymden af det höga,

Och ömt begråt en dygdens Vän

!

Njut lycklig hvila i din bygd,

Kring hvilken ryktet sig utsträcker,

Där Floras blomster dig betäcker,

Och en Minerva sagt din dygd.

Min Skald-Gudinna nu försvinner,

Så öm, så matt, så tårefull.

Den eld som i mitt blod nu brinner

Den liksom slocknar vid din mull.

[1770-talet?]



N:o 55.

Till Cammar-Rådet Botin.

En Commissarius— ack, jag ryser!

En Uppbördscommissarius

Uti min farstu står och fryser

Med bruner rock och grön karpus.

Soldaten har han vid sin sida,

Och Sme'n med dyrken står parat.

Herr Cammarråd, den godhet visa:

Gif mig— och Kungen — en ducat

{1770-talet?]



N:o 56.

Venus samm, innom sin snäcka

Fölgd utaf Najaders Chor,

Och på denna lugna sträcka

Tusen klippor öfverfor;

Vädren slutade at hvina,

Och sen de sig makat in,

Hördes vivat för Christina

Af en röst, hvem var den— min.

[1770-talet?]
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N:o 57.

Tacksägelse för en blomkruka,

som Auctor fick till skänks.

Hvad för grannt ur Floras sköte

Lemnas mig vid första möte

Vid en hälft upprunnen sol ?

Är Gudinnan så benägen,

Skall jag altid stå i vägen

Vid den sämsta mångle-stol.

[1770—80-talet]



N:o 58.

Afskeds-skål till en Vän.

Courage, Bror, i helgen

!

Med korken ur bouteillen

Drick, klunka ut och svälj 'en,

Spänn se'n för hästarna!

-a-a-a-a.

Rydboholmska parken glimmar;

Under vinterns skarpa timmar

En rosig ruta immar

På alla fönsterna.

-a-a-a-a.

Snart slädan bonar isen,

Och hästen i capricen

Som ångan ifrån spisen

Han röker— klang, hurra

!

-a-a-a-a.

Hurra, lycklig resa, klinga

!

Vi med glasena nu svinga,

Er vänskap oss betinga,

Kling klang i bålarna

!

-a-a-a-a.

[Omkr. 1780?]



N:o 59.

Till Grefvinnan Ribbing.

Snart min dag sin afton nalkas,

Clotho tittar fram ur skyn,

Ljuft Sirenen leker, skalkas,

Simmar tyst i vattubryn.

Atropos sväfvar,

Arbetar och sträfvar,

Sin slända kringvefvar;

Jag suckar och bäfvar—
Lachesis förblindar min syn.

Bland spinnrockar, garn och trissor

Dödens Herrskap jag nu ser

Blomsterkrönta med narcissor

Kasta sina kronor ner.

Skyarna ljunga

Och Parcerna sjunga,

Så gamla och tunga

På molnena gunga

Med glasögon, timglas och mer.



Atropos, min Lifsgudinna,

Hvälf ej än min hydda kull;

Vid mitt glas lät mig besinna

Skönhet i sin glans och mull. —
Nej ingalunda,

Tag glaset och blunda,

Fort drick och begrunda,

Fort marsch från det runda,

Från skönhet och skatter och gull

!

Tag farväl af alt det sköna,

Som Naturen rikt utbredt:

Ögat har sin fröjd fått röna,

Du Grejvinnan Ribbing sett.

Packa dig neder

I grafven med heder;

Sträck ut dina leder

I kistan af ceder—
Aj, amen ! . . . Nu dog jag med ett

[Omkring 1780?]



N:o 60.

Bords-läxor för en Uppbördsman.

Tag den aborren tillbaka

!

Af den fisken i sin sauce

Är jag Syndare, gud-nås,

Intet värd ett fjäll at smaka,

Jag, som för min reste-längd

Bort långt förr af honom slukas;

Ock för mig i dag det dukas,

Men i morgon är jag hängd.

Denna äpplekakan, Lona,

Mig påminner med ett qual,

Hur jag fordom äpplen stal

Under trädets stam och krona,

Som jag Kronan nu bestjäl.

Men min tröst den blir nu denna:

Fler än jag bestjäla henna,

Och den kakan smakar väl.

Detta kött med peppar-roten

Öm påminner mig en fest,

Se'n på stegen jag satt foten,

Huru korpen blir min gäst.

Dock, skull pepparn honom skrämma,

Och min ånga ännu mer.



Torde kråkor sig bequäma

At mitt afskrap sluka ner.

När jag skådar detta smöret,

Faller mig den tankan in,

Hur man nätt må passa snöret

Till min stora hals och skinn;

Och den osten mig påminner

Mig min härkomst och mitt blod;

Men jag mumsar och jag finner,

At han smakar verklig god.

Detta bröd, som jag nu bryter,

Mig erindrar tungt igen,

Hur med tårar mången Vän
Sig uti sin näsduk snyter,

Se'n jag alt dess goda nått.

När jag ser min roffar-lista,

Lär det plagget bli det sista,

Som min plundring undangått.

När jag Värden ser framstiga

At afgöra min liquid,

Fast jag pengar har altid,

Tror jag honom med sin Piga

Vilja hänga mig alt slätt.

Hjertat dänger, slår och kläcker;

Men det minsta mig förskräcker

Är min bön, då jag är mätt.

[Omkring 1780?]



94

N:o6i.

Ursäkt för uteblifvandet från en Middags-måltid

förledne Söndag på Kongsholmen,

där Poeten låfvat inställa sig.

Väl är hjertat mycket böjligt

För min Bror och för hans bord;

Men jag tror jag är förgjord

Liksom mig i dag omöjligt

Är min Broders sällskap få:

Sannerligen på det sättet

Bärs jag förr till Lazarettet,

Än jag tror jag dit får gå.

Bästa Vän, läs dessa rader,

Gif mig denna gången till;

Kom ihog at Lögnens Fader

Mest grasserar i April.

Från den första till den sista

Är han lika djerf och stor;

Men hans kedja skall nog brista,

Bara Maj går in, min Bror.

[April 1781.]



95

N:o 62.

Impromtu till Herr Öfver-Directeuren Hardt,

vid åskådandet på Drottningholm af det makalösa

Cabinette med Färgstofter, som bemälte Öfver-Directeur

ägt den nåden at till Hans Kongl. Maj:t i underdånighet

öfverlemna.

Morgonrodnans purpur-strålar,

Nattens skymning, bloss och brand

I hvar docka, tråd och rand

Med den skönsta blandning prålar

Och gör ögats hinna svag:

Tusend färgor fram sig bryta,

Sig från höga sken förbyta

Till förtjusande behag.

Ja ! Er trefnad, Svenska Snillen,

Är Kung Gustafs ögnamål;

Liksom Dumhets hesa skrål

Gerna i de låga Gillen

Konstnärns frägd ofreda plär;

Dock bland desse färgor bjärta

Saknas profvet på den svärta,

Som den svarta Afund bär.

G. H. T.***

[Okt. (?) 1781.]



96

N:o 63.

Aflossom en canon,

Mer eld och mera låga

!

Stormästare, för din Person

Vår ömhet alt vill våga.

Vill du befallning ge,

Blir dina bud oss kära:

Kom Lärling, med din Mästare,

Kom, sjungom Elis' ära!

Njut helsa, fröjd och frid!

Sjelf Glädje dig utkorar.

Men, Elis, sen du tjent din tid,

Blir lönen våra tårar.

Sjelf Ryktet, som alt vet,

Har vid din Grafvård färdigt:

Ditt bröst för Gud och Öfverhet

Var dina Bröder värdigt.

[Början av 1780-talet?]
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N:o 64.

At vara Favorite hos båd' Natur och Lycka,

Det är Er lått;

Men med Ert tankesätt så torde Ni förtycka,

Om jag Er tekning ville smycka

Med det, som är tillfälligt blott.

Nå! än Ert hjerta då? Tänk, om med några drag

Jag tordes skildra af dess värde, Er til ära;

Men ach ! min Pentzel är för svag,

Ni sielf för nära.

C: Mi B:

[Tidigast 1784.]

7 Bellman
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N:o 65.

I hvardagslag kan du förtära

Öl, ölost, ost, äggbubbert, kål,

Rom, caviar och färsker ål,

Allsköns liqueur; at mer begära

Nu mer vår cassa intet tål.

Så ädelt bröst så sällan vankar,

Knappt någon Vän så rent har lärt,

Rent ut at yppa sina tankar,

Ömt, ädelt, fromt och menskjokärt.

Den ena, snar alt hvad at våga,

En villig hand åt Vänskap ger,

Rådfrågar ej en knapp förmåga,

Han blott på Vänners bärgning ser.

Emellan motgång kan den andra

I lika måtto ädelt vandra,

Men ej af Ödet tryckas ner.

[Mitten av 1780-talet?]



99

N:o 66.

Af jord du kommen äst,

Till jord skall du ock varda,

Om du är dömd at karda

E1F sitta tungt till häst

Vid Packar-Torgska viken.

Se'n, när du väcks en quäll

Af dom-basunens skräll,

Stå upp med andra Liken.

Till venster ställes du

Bland de Fördömdas Skara;

Hvad skall du annat svara,

Än att du är Filou ?
—

Si, Himlens glada fenster

Tillstängas för din syn;

När andre le i skyn,

Så gråter du till venster.

[Mitten av 1780-talet?]



N:o 67.

Den 24. Febr. 1787.

Snart Fru Thetis i sitt djupa

Kaprat sig ett lustigt fynd,

Där en rack i hålet stupa—
Dock med hästarna var synd.

Brödren nyss förfriskning njutit

Under muntra kampars traf

.

Men som Ödet tycks beslutit

Blir eij böljan deras graf

.
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N:o 68.

Till Monsieur Thomas vid afhörande

af Op: Adonis.

Kom Thomas! följ de spår,

Dit dig Apollo leder,

Fördubbla där din heder,

Förena den med vår.

Lät dina strängar tala

Vid Skald-Gudinnans röst

Och gjut en sömn— en dvala,

Som muntrar blod och bröst.

Till Gustaf och vårt land

Har Guden täckts dig följa,

På nytt, på Bältens bölja

Han lyran gaf din hand.

Blif quar i våra länder,

Där hvar Apollos Son

Bär dig på sina händer

Liksom ett dyrbart lån.

[Febr. 1776.]



102

N:o 69.

Till Herr Öfver-Directeuren Hardt.

Förtjensten, fordom gömd uti sin kulna vrå,

I torftigheten klädd, njöt lifvets knappa föda;

I Vitterhet, i Slöjd, i Åkerbrukets möda
Försagd hon höjde sig at sin belöning nå.

Ty Afund och Förtal belacka hennes seder

Och röck ur hennes hand den lilla skärf hon tog,

Tills sådant tidehvarf en lycklig ända tog

Och Gustafs ädla dygd upphöjde Snillets heder.

Du som så vackra prof af konst och insigt gör

!

Uti den Kundskaps-väg, som daglig ny du finner;

Ur stela Måssans bädd du Silkets trådar spinner

Och skönsta Färgors glans till ögats fägnad för.

Hvem neka vill beröm åt ett berömvärdt Snille

I en så upplyst tid för Konster, Slöjd och Smak;

Rättvisan ger dig rätt inunder Afunds tak.

Gäck! — hedra med din nit de fria Konsters Gille.

[Nov. (?) 1787.]



io 3

N:o 70.

Grafskrift.

I skuggan af den graf, där Tidens stormar yra

Och Dödens bleka hamn sitt timglas kastat har,

Min Sång-Gudinna ömt vid klangen af min lyra

De svarta sorgeflor ikring sin hjessa drar,

Befaller mig bestört en grifte-runa rita.

Välan, mitt snille, tänk, och yfva dig, mitt hår

!

Men hvem kan vara död ?— hvem är det då, Mor Brita?

Som dessa rim beställt— och till hvad price ? -

—

Gu tår

!

[Omkring 1787?]
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N:o 71.

Till Den Välgörande.

Liten fröjd— men harm och plåga

Allmänt Dygden förestår;

Göra godt af all förmåga

Merendels sin otack får—
At man ögat fritt må våga

Neka minsta ömhets-tår.

Ständigt Menskjan sig förkläder

I förstälda anlets-drag,

Minsta lugn och medgångs-väder

I en blink gör henne svag.

När man ändå armod gläder,

Gör man Himlens bud och lag.

Säll den i sitt öma sinne

Känner Dygdens fria mod;

Ingen samvets-mask därinne

Öfverfar dess rena blod.

Läs dig sjelf på detta linne,

Du som ädel är och god.

[Omkring 1787—1788?]



N:o 72.

Den4Februariil788.

Med en philosophisk hjerna,

Lyst af nattens stjerna,

Ifrån Floberg vi oss ärna

Ned till Hoppenstedt.

Ölet med sin must och kärna

Gör at benen spjärna

Till en liten vacker Tärna,

Småögd och brunette.

Kroken, i sin gamla bruna rock,

Du och jag kör ut'en,

Långa Berggren i surtouten

Smälla vi pladask på truten:

Om han tittar utom knuten,

Lyfta vi vår stock.

Mot Skinnbrackors pock

Vi declinera hic, haec, hoc,

Och rusta;

Vi oss förlusta,

Och modig är vår Flock.

Vi trumfas som Studenter—
Den som på dörren glänter,

Hugg'en på öra, om han ej dricker med



N:o 73.

Den 6 Junii 1788.

Ännu i Föräldrars lydnad,

Ännu klappar hjertat gladt,

Än förvaras deras Skatt

Af en ägta tro och lydnad

Uti deras armar ömt.

Femton-åra högtids-dagen

Torde tolka vignings-lagen,

Se'n vi våra Öden glömt.

Annat är än för Gustafva:

På sin Junii födslo-dag

Utur Pappas tross och drag

Sista flarn ur Kärlet skafva,

Skumma, sila, dricka, gå.

Ärlig Man han om middagen

Vältrar sig sitt stop i kragen,

Och om afton lika så.



ioy

N:o 74.

På första söndagen i Adventet år 1788.

Till åminnelse af Ulricse Eleonorse Kyrkas

invigning samma dag år 1688.

Non vixit dignior unquam.

Zions Barn ! som på din lottning

Inom detta Templet står,

Grundadt af den bästa Drottning,

Jämt i dag etthundra år:

Fall här ned med dina Fäder

Inför en barmhertig Gud,

Som kanske ditt böneljud

Ännu hundra år tillstäder.

Lärarenas nit du funnit,

Som dig opptändt Lifsens Sol:

Hvar en som af dem försvunnit

Hedrat har sin Predikstol;

Celsius vid Biskops-stafven

Dina ögon kärligt ser,

Och din Nymansson gick ner,

Hedrad, älskad in i grafven.



io8

Än Försynen täcks beskära

I din främsta fromma Prest

Sådan Man, som till Guds ära

Öppna kan din Jubel-fest;

Som med Lagens sträfva stämma,

Mellan bäfvan, ångst och hopp,

Djupt förstår ditt syndalopp

Med en ljuf förmaning dämma.

Glömmom ej Virkas minne!

Som utgöt sin rika tröst

Än i Enkans tryckta sinne,

Än åt Faderlösas röst.

Kungsholms-Bo ! dig ömt besinna

At uppå din sista färd

Bli ett saligt möte värd:

Templets dyra Stiftarinna.

{30 nov. 1788.]



N:o 75.

Efter gifven Idée.

Vänner, jag mot Björnar strider,

Gören mina Björnar front,

Öppnen mig en ny discont

Uti dessa riksgälds-tider,

Öppnen den en enda gång

!

Tenggrens klor, kan jag bedyra,

Krafsat strängen af min lyra

Och hvar drill utur min sång.

Mycke bråk min hjerna mattar

I utredningens beslut,

Sedelhafvarns breda trut,

Malmstens mening, när han skrattar,

Riks-Marskalkens raserie.

Ingen dag har jag firabend—
Wetzen stämmer mig i grafven

Och för hyran Slotts-Cantzlie.

[Tidigast 1789.]



N:o 76.

Till Hof-Cammereraren Elfman.

Nu kläder sig Camrerarn

Till dagens commission,

At gå på bokauction

Och se'n till Skepps-Clarerarn.

I Stats-Contoirets salar

Hans fot se'n träda skall,

Se'n idlig han betalar,

Och så är dagen all.

Hos Nebbens sedan spisa

Med Cinque och annat Pack,

Och se'n ett parti schack

Hos Mamsell Maja Lisa.

Så en price snus kan hända

Och så ett godt glas öl,

Så har den dagen ända

Med alt sitt gräl och söl.



Så tages käppen sakta,

Och med sin läder-rem

Herr Hof-Camrern går hem
At rullan sist betrakta

Och läsa sin pulpet,

Se'n sig i sängen vända,

Så har den dagen ända

I allsköns rolighet.

[Slutet av 1780-talet?]



112

N:o 77.

Min Hedervärda Vän, Högtälskelige Bror!

I dag jag köpt ett par storståteliga skor;

Det är ett läder, Bror, så kosteligit läder,

Så smidigt, mjukt och fint at den det lädret skräder

Är intet värd en sko uppå sin lumpna fot

Och tål ej någons gnäll, vid nageltrång och knot.

Ty sulan är förväld, med plös och intill klacken,

I bara engelskt öl, och remmarne i räcken,

Så smidiga och skönt, de lindra fotens tvång

Och ha till Bacchi fest den aldra skönsta gång.

Man kippar skon och går, trots krämpor och podager;

En mil är blott en aln i hvarje steg man tager,

Och om en enda gång at foten öma vill,

Så tar man flaskan upp och dricker ingen till.

Man dricker än en gång, välan, man dricker tvänne,

Så käns ej bristen till, och knölen under spänne'.

Slik konst nyss upptäckt är i Bacchi Riddar-Chor:

För en sup pomerans så har du nya skor.

Du kan i commission beställa dig än flera,

Behagar blott därom med mig correspondera.

Adressen nu som förr lär alltid vara känd:

Hos Mäster Fredman sjelf uti Kolmätar-gränd.

[Slutet av 1780-talet?]



N:o 78.

Kylande Pulfver.

Dessa pulfver äro dyra;

Dock dieten aktas bör,

Och de tages i liqueur

Hvarje morgon klockan fyra.

Men Patienten ett tillhör:

Han måst fly det Täcka Könet.

Flere hulpit detta rönet —
Men vid ingen kjortel rör.

[1780-talet?]

8 Bellman
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N:o 79.

Från en Bror till sin Syster.

Denna lilla gyldne ring

Bär ju Skönhets klara stämpel

Och tycks visst ett dyrbart ting,

Er förärdt ur Hymens Tempel.

Mediertid har det ej skett;

Dock at eder gissning spara

Vill jag gåtan er förklara—
At vi två bli aldrig ett.

[1780-talet?]



N:o 80.

Tillfälle obekant.

Uti ödmjukhet at fråga:

Hvarför gick ej min Person

Sista gången på Auction ?

Kanske än jag har förmåga

Bli det Täcka Könets träl ?

Annat skräp man gerna säljer,

Soffor, matbord och bouteiller

Mig man unnar ej så väl.

talet?]
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N:o 81.

Aria af Kraus.

Kom! din Herdestaf at bära

Till den stora Gudens ära.

Kringhvärfd af Dess Sannings Ljus

Gäck at Lifsens vägar visa

Och med Nådens Måltid spisa

Hvar Bedröfvad i hans hus.

Duetto af Kraus.

Tala till ditt eget hjerta

Under ögats fromma gråt,

Då dig onda Lustar smärta

På din mörka syndastråt.

Fly med bönen i din våda

Till det helga Korsets höjd,

Där Guds Änglar dig bebåda

Salighet och Frid och Fröjd.

[24 maj 1790.]



N:o 82.

Jul-klappar.

Med ett par syringar af guld.

Perla lilla, vet du hvad ?

När du någon gång dig tvingar

Till en bandsöm, prydd med blad

Och små Cupidoners vingar

Uti en chatterad rad,

Nyttja desse guld-sy-ringar

Och var flitig, fri och glad.

En väst.

Krås och linne altid näst

Plär man detta plagget draga;

Men, om Herrn så skull behaga,

Bär på rocken denna väst.

Ett par silfper-stakar.

Dessa tvänne silfver-stakar

Blifvit i Zethelii hand

Tvänne lika dyra Makar
Kring ert bläckhorn, sax och sand.



n8

En tafts-klädning.

Intet just så billigt pris

Uppå detta taft, jag låfvar;

Men stor sak, jag dig begåfvar

Med en klädning, min Lovise.

Ett stycke blonder.

Nå, jag svär at den Collin

Mig i dag så har förtretat.

Visst är denna blonden fin,

Men en finare jag letat,

Om han ägt en stuf igen.

Hennes Nåd ! hvar har sitt tycke.

Håll till godo detta stycke

Af en er tillgifven Vän.

En gul siden-väst.

Denna väst, till färgen gul,

Baron Stokirch öfverlemnas;

Gifvarinnan vill ej nämnas

Förrän kanske nästa jul.

En muff.

Emot kölden hvad för råd ?

När sig Damerna plä grufva.

Intet annat än en hufva

Och en muff för Hennes Nåd.



Ett käppband.

Kungens Man och Commendeur
Önskas julens fröjd och lycka;

Men i quäll dess gyldne krycka

Detta käppband pryda bör.

När nu detta bandet blänker

Mellan elds-ljus och behag,

Gissa då, hvem klappen skänker

!

På min ära, det är jag.

Ett par örhängen af guld.

Hvem de hängena tillhöra,

Därom frågan intet är;

Frågas ! hvar de hänga plär,

Svaras ! vanligt-vis i öra.

En coiffure.

Sen i fjol kan jag bedyra

Ingen afton gått förbi,

Som jag icke klockan fyra

Sökt båd Hessen och Poudrie.

Ändtlig fås i dessa dagar

Denna lilla coiffure,

Altid till sitt värde dyr,

Om den Hennes Nåd behagar.

[Omkr. 1790?]



N:o 83.

Bouts-rimés.

När sig molnen samman— draga

Med sin storm at krossa— dig,

I din stillhet då så— laga

At Försynen röjer— sig.

Dina händer då sig— höja

Blott alena, blott till— den,

Som kan alla stormar— böja

Och är Menskjo-Slägtets— Vän.

[Omkr. 1790?]



121

N:o 84.

öfver en tenn-tallrik.

Charlotte i Mildens kök, ej just så länge— sedan,

En tallrik släppte ned, i golfvet klinga— han.

Hon blekna, neg och skalf , dess tunga stappla — redan,

Tills åter hennes hy en tankspridd fägring— vann.

Frun ropte: Hör Charlotte, vor' tallrikarne— många?

En bara, kära Fru ! Din Hafsa, du din— långa,

Bevar oss, sådant Folk! Hvem skall man lita— på?
Men ändå får hon rätt, och alla på— sin sida,

Fastän i lek och fläng, det altid går si— så.

Alt släpper hon ur hand af ideligen — prata:

Den stora båln i fjol till Fanders reste— han,

I går en blå assiette, och ändå— styf och grann!

I förgårs lika så, en spilkum grädda— Men
jag glömmer aldrig bort ett dussin af de— flata,

Min vackra glas-terrin och olje-flaskan— se
f

n.

Hvad sad hon ? Jo, hon gret, se'n kärlen— blefvo alla.

Och ve den som knappt har en tallrik mer— igen.

Slå sönder alt ihop, vips lustigt— falleralla!

[Omkr. 1790?]



N:o 85.

öfver promenaden till Tranaberg.

Tranaberg den långa— gången

Ännu ondt i föttren— gör.

Hören, Bröder, klago— sangen,

Hören mina suckar— hör!

Jag i drifvan måste— pusta

Med min Vandringsman, en— Prest;

I galopp vi oss ut— rusta,

Fast förutan Kusk och— häst.

Ådrorna begynte— rysa,

Pulsarne helt stilla— stå;

Misstanka vi börja— hysa

Rätta vägen till at— gå.

Ändtlig vid en skymt af— träden

Ögat jämna vägen— har,

Och bland skrank och fälda— bräden

Man den rätta kosan— tar.



I vårt gräl vi vägen — finna

Med en saknad af vårt— öl

Och till Bränneriet— hinna

Liksom Bränneriens— föl.

Där se vi, hur korna— kalfva

Och hvar kalf i Slagtarns— klor.

Slutlig fingo vi en— salfva,

Just en sup af kära— Mor.

[Omkr. 1790?]



N:o 86.

Till ett visst Ordens-Sällskap

för en fattig Enka.

Under uselhetens tak

At ett rum med gråt begära

Blir min 8o-ålders ära,

Mig en högst bedröflig sak.

Tro ej at min nöd är ringa

Där med Barna-Barnen små;

Inom vår så kulna vrå

Armod tittar ur hvar springa.

Fordom med min nål i hand,

Höljd i dok, en värnlös Maka,

Himlen mig mitt bröd bejaka

Mer och mindre drygt ibland.

Nu är handens styrka bruten,

Hufvudet helt darrande,

Ögonen ej mera se,

Lifvets timma snart förfluten.



I2 5

Hör ! vid brädden af min graf

,

Samfund, du som mildhet öfvar,

Om mitt tillstånd dig bedröfvar,

Hejda handen från din glaf

Och en liten skärf i nöden

Lemna mig, om du förmår.

Gumman niger vid sin bår

Och välsignar dig i döden.

[Omkr. 1790?]



N:o 87.

Mademoiselle Hillerström.

öfver en tafla.

Ur en tunn och ljusblå sky

Röda molnet flyter—
Hela nägden by från by

Småningom frambryter.

Än syns trädets mörcka gren

Mellan morgonrådnans sken,

Än syns stugan helt alen,

Varg och björn eij ryter.

Men där vägen bryter fram

Vid den lugna viken,

Syns små porten i sitt damm,
Vattenfall och diken.

Än ser man en stuga grå

Med grönt torftak åfvanpå,

Än syns andra koijor små

Pryda Floras riken.



Dock vid horietzontens rand,

I en spräcklig strimma,

Höstens målning syns i bland

I dess gula dimma.

Hvita seglet sträckes ut,

Hur det fladdrar— stolt till slut

Råkas strand i en minut,

Där de le ock stimma.

Jagten segla, gran och snäl,

Vimpeln yr ock flägtar.

Folcket bor hvar i sitt tjäll,

Tråkar tungt och fägtar.

Båten rors och jullen går,

Floras högtid målad står—
Men en viss Herdinna rår—

Skål ur detta nectar

!

[1790-talet?]
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N:o 88.

Far nu väl, min Bror, i vin,

Min Cousin,

Det vill jag förkunna. Fin.

Skall jag skiljas från din kära tunna,

Vill du mig ej längre den förunna ? Dacap.

Jag har dansat med god mine,

Min Cousin,

Som en Bacchi Docka. Fin.

Jag har länge fått din drufva plocka,

Jag kom altid, när som du mig locka. Dacap.

Jag har bland de svultna Bin,

Min Cousin,

Af din honung smakat. Fin.

Men när Visen Barnen har försakat,

Har ock ändtlig hela stocken brakat. Dacap.



N:o 89.

Med högsta klagan, ack och ve,

Min kära Bror Ryttmästare,

Och högsta trumf i hjerter!

Af hjertats grund beklagar jag,

Jag kan ej komma hem i dag

Och äta dina ärter.



N:o 90.

Gubben Abram .//. var en Hedersman.

Han lät Son sin giftas

Och därför ej skriftas,

At hans hjerta .//. utaf kärlek brann.

Gubben Abram .//. rusta ut sin Son.

Intet är som felar:

Drängar och camelar,

Vin i flaskor .//. Han om alt var mån.

Unga Isaac .//. for till Nahors stad,

Sökte bland de täcka

Sig en skön Rebecka,

Sjelfva dygden .//. munter, quick och glad.

Han kom lyckligt .//. fram till denna ort.

Jungfrun straxt blef funnen

Vid den vattubrunnen

Som låg nära .//. utför stadsens port.

Jungfrun stadna .//. något litet här.

Han sad: Sköna Flicka,

Lät mig litet dricka

Af de krukor .//. som du med dig bär.



Sen han druckit .//. något därutaf

,

Jungfrun han betingar,

Ännespann och ringar

Till begåfning .//. han sin Sköna gaf

.

Sen blef bröllop .//. uti Labans hus.

Man fick väl till bästa,

Ingen torstig Nästa

Satt och blängde .//. utmed tomma krus.

Då var lustigt
.//. på Guds gröna jord.

Lasten drefs ur bygden,

Äran satt hos Dygden
I sin oskuld .//. vid ett bröllopsbord.

Lät oss giftas .//. uppå samma sätt.

Evas Döttrar sköna

Sku vår svett belöna.

Till mitt hjerta .//. har min Flicka rätt.

Träd och blommor .//. paras på sitt vis.

Menskjan af naturen,

Som de andra djuren,

Kallar kärlek .//. jordens paradis.

Verldsens Prinsar .//. ha och samma lag.

Gustaf geck at fria

Till en skön Sophia.

Hjelte-Bruden .//. får nu sitt behag.
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Lefve Gustaf .//. säll med sin Gemål!

Upp med glädjetoner,

Pukor och canoner,

Lät oss dricka .//. dyra Parets skål!

[Omkr. 4 nov. 1766]
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N:o 91.

Då Konungen emottog Dahlekarlens ansökning.

Den 24 Junii 1771.

Svenska hicrta,

Nalckas ditt försvar,

Giut din smärta

För din Kung och Far

!

Lätt ett redligt sinne

I det bröst bo inne,

Som du biuder Gustaf på sin tron.

Fåfängt Onsdskan larmar,

Kommen i hans armar

Hvar Person

!

Kom som Dalkarin utan list och räncker,

Utan tvedrägt, harm och delningssätt

!

Gustaf vänligt bläncker,

Han dig rätt eij skäncker;

Utan förbehåll gjör han dig rätt.

Gustafs nåd vi prisa,

Sjungom Dahlkarins visa

Fritt och lätt!



N:o 92.

öfver den 24 Januarii 1774.

Vid sin bål och vid sin lyra

Satt Anacreon och log,

Fröjas fröjd och Bacchi yra

Småningom hans bröst bedrog.

Pennan han ur handen fäller,

Slickar, somnar, men hvad sker ?

Sig Minerva stolt framställer

Och Anacreon beser.

Upp utur din sömn och dvala,

Upp Anacreon, och sjung!

Så vår tids Minerva talar

Om sin Son och Sveriges Kung:

Han är född på denna dagen

Jämt för tjugu åtta år,

Verlden, af hans dygd betagen,

Honom Nestors ålder spår.



Lefve Gustaf säll och gläder

!

Vi de gyldne tider se;

Landets Barn en verklig Fader

Kärlek, tro och lydnad ge.

Sent må Dödens välde rasa

Och dess hand, båd grym och vred,

Till vår oro, sorg och fasa

Ta af Wasa Stam en led.



N:o 93.

Vid Nyåret 1776.

Så förvandlas tid och stunder

!

Lycka till, Du Swea Land!

Än en Allmagt med sin hand

Skyddar dina fasta grunder

Och utbreder alt ditt prål.

Än utsträcks Hans milda armar,

Än hvar dag Han sig förbarmar

Öfver dina göromål.

Dina fält bär frukt och gröda,

Dina stränder fångst och spis,

Dina tjäll, små paradis,

Hvarken vind ell' flod föröda;

Och den luft du andas får

Munter köld och värma delar;

Hvar Zephir som kring dig spelar

Ifrån Hälso-Guden går.



Kring om dina lador svingas

Hjul och quarnar i fullt spel;

Där hvart Barn i frid sin del

Af sin lilla skeppa bringas.

Men på hafvets bölje-plan

Åter stolt din flagga fläktar;

Fåfängt mot din Mandom fäktar

Största köl i Ocean.

Ordning, seder, bud och lagar

Främja Fosterlandets väl;

Allmän ära, enig själ

Oväns list och våld försvagar

Kring om Gustafs glada tron.

Fritt och lyckligt kring hans spira

Konst och Slöjder födslen fira

At omfamna hans Person.

Men du Land ! du sälla Rike

!

Blif i dina böner stark

För din Kung och din Monark,

Som dig vårdar utan like.

Kom ihåg hans dyra kall

!

Hur hans hjerta ofta svider

Vid den glans, som kronan sprider

Mellan perlor och kristall.
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Himlen må vår Kung bevara,

At hans dag blir glad och ljus;

Med sin Drottning i sitt hus

Må han all den fröjd erfara,

Som en Dödlig njuta kan.

Lät vårt bröst sin suck uttrycka

!

Lefve Kungahusets lycka

Och hvar redlig Svensker Man
C. AL B.

[2 jan. 1776]
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N:o 94.

Vimplar och flaggor sprida sin fläkt

Läktare proppas, tribunerne bugna,

Mars i sitt kyller ropar respect,

Gifven rum för Ädlingar af Hjeltarnes Slägt!

Skåda Monarken af Vasarnas Band,

Lika befryndad med Mars som sitt Land,

Mild med Kronan, tapper med sin lans utsträckt.

Vimplar och flaggor sprida sin fläkt,

Läktare proppas, tribunerne bugna,

Mars i sitt kyller ropar respect,

Gifven rum för dem af Hjeltars Slägt!

Trio.

Sverige, aldrig har du funnit,

Se'n Kung Gustaf Adolph Gustaf var,

Den som så till målet hunnit

At bli älskad så, som Kung och Far.

[29 maj 1777.]



N:o 95.

Längst från Nordens djupa dvala,

Aldrig värmd af solens brand,

Bort från Kemi frusna strand,

Utför klippor, branta, hala,

Mellan stormars hvin och drag

Sig hit ned en Lappe vågar,

Som sin Konung efterfrågar

På hans dyra födslodag.

Bland en färd af hundra renar

Åkte denna Lapp allén;

Stolt i språnget på min ren

Slängde hornen sina grenar

Under klockors fina klang.

Inga eldar syntes fyra,

Vargen tjöt och luften yra,

Björnen sof, och elgen sprang.



Stundom mot de hvita träden,

Mellan någon naken gren,

Skymta månans matta sken,

Som så täckt försilfra' släden

Och min ren ny fägring gaf

;

Stundom ur en svartblå dimma
Aftonstjernan flög och glimma

Rundt kring himmel, fält och haf

.

Himla-hvalfvet brann och susa,

Näcken sjöng sin fräna sång;

Renen, vild, med skarpa språng

Fältet ut i vågor krusa

Och höll hufvu' opp åt skyn.

Dagens ljus vid fästets ände

Småningom sin gryning tände

Till en hög och präktig syn.

Präktigt höjdes torn och quarnar

Emot horizonten opp,

Då vid blodets varma lopp

Mildt en annan himmel klarnar.

Skönsta planer, tjäll och torg!

Stolt uppreste sig palatser,

Bryggor, hvalf och öppna platser

Kring en åldrig kunga-borg.



Mot de purpurröda skyar

Glittra stranden, jämn och låg;

Master, vimplar, block och tåg

Ögats villor än förnyar

Med ett sorl från topp till topp.

Slottets prakt sig nu utbreder,

Där en Troupe i takt och leder

Sina flyglar svängde opp.

Detta Manskap, hvad det heter,

Under spel och klämtning skred;

Föttren lyftes led för led

Mellan hvirflar och trompeter;

Framför geck en grym Person . . .

Granna spann for fram i rader . .

.

Men hvad glans! O, Landsens Fader,

Store Kung . . . jag ser din Tron.

Tillåt mig då nederfalla

Med ett bart och öppet bröst.

Store Kung, tillåt min röst

Dina öden ömt framkalla

Som en Spåman, där jag står . .

.

Hvad sig genast uppenbarar,

Är at Sverige ömt bevarar

Gustafs namn millioner år.
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At ditt Folk dig verklig ärar,

Till min spådom inte hör;

Och at en gång, när du dör,

Svenska hjertat sig förfärar,

Hela verlden det ju vet;

Men at nånsin mer ditt Rike

Skänks den Tredje Gustafs like,

Blir mig än en hemlighet.

Store Kung! mitt tal besinna!

Jag ser mer än någon vet.

Kring ditt ädla Majestät

Alla Åldrar sig infinna

Högtidsklädda liksom jag;

Intet öga sig upplåter,

Som ej ömt af glädje gråter,

Om det gråter på din Dag.

Ja ! den prakt mitt öga skådar

Mig förtjusar mer och mer;

Alt välsignar dig och ler,

Alt din höga sällhet bådar,

Om din ära talar alt.

Men nu, dyre Kung! jag hastar,

Ögat till de fjällen kastar,

Där alt andas friskt och kallt.

{24 jan. 1782.]
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N:o 96.

Impromtu, funnit vid decoration fästad,

sista gången det präktiga fyrverkeriet afbrann

den 24 Januarii 1783.

Så måste Elementren lyda

Det Snillets vilja och behag,

Som Sveriges vördnad vill betyga

På Gustafs dyra Födslodag.

I stjernors glans bland knall och bågar

Monarkens namn så präktigt lågar

Som ömt hans milda hjertelag.



N:o 97.

Afsked från Gripsholm.

Vackra ort, vi dig beklaga,

Som din prydnad sakna skall,

När vi afsked från dig taga

Är den skönsta årstid all.

Men hvad minnet kärast vårdar

Är den ro vi dela fått;

Lefva uti Gustafs gårdar

Alla nöjen öfvergått.

Du får väl ett vittne bära

Af vår forntids bruk och smak;

Men när Gustaf, landets ära,

Trifves under dina tak,

Glömme vi de fordna tider,

Då en Kung här fängslad var.

Gustaf, som ej bojor lider,

I vårt bröst sin boning har.

[1780-talet?]

10 Bellman



N:o 98.

Chorus

vid Hertigens inkomst i Galleriet.

Melod: Gustafs

Tappra Printz

!

Alt andas glädie i vårt Läger!

Där du fins,

En Troupp sin Hielte äger.

Båd' ditt blod

Och dina tappra dater

Oss Soldater./.

Ge ett dubbelt mod.

Lagren skön

Syns täckt din unga Hiässa pryda;

Täcka Kön

!

Hielp oss vår frögd uttyda.

Ditt beröm

Soldaten med sin Sköna

I det gröna ./.

Siunger och blir öm.



Lycka till

!

Det svenska C'ar

i

W-namnets ähra.

Mars sielf vill,

At du det främst skall bära.

I din hand

När värje-spetzen lyser,

Ovän ryser ./.

Båd' kring fällt och strand.

Lustigt mod!

Hurra ! hurra ! till Printzens heder

Ömt vårt blod

Kringsprids i alla leder.

Dyre Printz

!

Vi alla lika mena,

Lika rena ./.

Våra hiertan fins.

i : s t e Soldaten.
Aldrig jag haft en så lustiger mine!

Sen jag stod i Pommern, klicka och ladda,

Sen uti Passewalck, Prenslo, Gustrin

Vi den raska Bellingen bädda.

Som nu i dag, Printz Carl, på din fäst,

Då jag dig ser med lycka och ähra

Ungdommens Krantz bland Hiältarna bära,

Hurtig och tapper till fot och till häst. ./.



148

2. S o 1 d a t e n.

Lustig i dag stog jag upp ur min bädd.

Vivat Kammerat ! vår Furste vi finna,

Ädel och modig! kanske han är rädd?

Ney, han låter räddhågan svinna.

Ack! huru nögd är jag i min siäl.

Skälm som är sömnig, trötter och slagen.

Vivat Kamrat ! hur firar vi dagen ?

Jo! blott med suckar, vår Printz, för ditt väl.

3. Soldaten
Ricktigt, Kamrat! jag har lust till all ting!

Jag har lust att skyldra ända till natten;

Ja! jag har tycke att ströfva ikring

Med mitt stop och pipan i hatten.

Med våra Hustrur ! kom lätt oss gå

!

Ney! lätt dem bli i lägret allena;

Ney, lätt dem få med oss sig förena,

Siunga för Fursten och digta och spå.

[5 dec. 1788?]



N:o 99.

Kom, Fosterlandets Vän! Kom, dela mina tårar,

Jag vet, at för din Kung du endast hjerta bär;

I denna skugga nöjd, den tanka ömt mig sårar,

At Gustaf, at vår Far för faror blottstäld är. —

Då vi en ledig stund så nöjda här förnöta,

Kanhända Gustaf då bland tusen dödar står:

Ack Gud, ack Sveriges Gud ! de faror honom möta,

De honom krossa kan, om han din hjelp ej får.

Säg, trogne Undersåt, hvad är för dig af nöden,

Då endast Himlens Gud beskydda kan din Far,

Jo, at till samma Gud med böner in i döden

Välsigna den för dig sitt dyra lif ej spar.

CM. B.

[1 juni 1790.]



N:o ioo.

Upphöjom Furstens ära,

Som nu vår ro, vår sällhet gör.

Den fest han vill beskära

Först honom helgas bör.

Om sig vårt nit förvillar,

När tacksamheten det befalt,

Han dock vårt uppsåt gillar,

Hans hjerta dömer alt.

{Okt. 1790.]
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1 sept. 1794. 43

24. Till major och fru Kempensköld på Tjälvesta,

den 28 aug. 1794. 44
25. Till fru Elisabeth Westman, med replik i hov-

kamrer Anders Elfmans namn, den 7 sept.

J 794- 45
26. Till fru Elisabeth Westman, i dottern Clara

Westmans namn, den 25 sept. 1794 (?). 46

27. Gracernes Besök vid professor Tobias Sergells

återkomst, sept. eller okt. 1794. 47
28. Stockholms Posten, fred. den 31 okt. 1794,

vid kungl. sekreteraren Carl Agardt Vetters-

sons och Anna Eredrica Sundlings bröllops-

fest. 50

29. Då hovkamrer Anders Elfmans kapprock

återskickades. Hösten 1794. 56



Innehåll

N:o p.

30. Till barnen Westman, den 19 nov. 1794. 57

31. Till hovkamrer Anders Elfman, omkr. 1790. 58

32. Till Westman, början av 1790-talet. 59

33. Kring döden och avgrunden, sång framförd

hos makarna Westman. Början av 1790-talet. 60

34. Uppsats kring en klädtvätt. Till fru Elisabeth

Westman, början av 1790-talet. 61

35. Versbrev till fru Ewa Hierta, mellan 1790

och 1794. 62

36. Bordsvisa till okänd värd, 1764? 63

37. Bacchanalisk åminnelsedikt över Johan (Gus-

taf?) Wahlberg, senast 1764. 64

38. Bacchanalisk skämtvisa, riktad till en späd

pojke, omkr. 1767. 65

39. Dödsfantasi, möjligen rörande dödgrävare

Anders Åsberg, omkr. 1767. 66

40. Versbrev till generalauditören Jonas Arnell

på Bellstad, b»rjan av 1760-talet? 67

41. Namnsdagssång till en Hedvig (Hedvig

Ulrica De Geer?), den 15 okt. 1770. 69

42. Gravskrift till Iris över en död kanariefågel,

okt. 1770. 70

43. Hyllningssång till överste Jacob Magnus
Sprengtporten, sept. 1772. 71

44. Supplik för en tullbetjänt till överdirektören

Chr. L. von Stapelmohr, tidigast 1772. 72

45. Bordsvisa till Climene — senare till Lovisa

Grönlund? Mitten av 1770-talet? 75

46. Till mamselle Jeanne-Marie Grönlund, från

Sabbatsbergs hälsobrunn, den 30 juni 1777. 77



Innehåll

N:o p.

47- Vid Norrmalms hälsobrunn, 1777 (juni?) 78

48. Skålsång för Lovisa Grönlund, hösten eller

dec. 1777? 79

49. Till Johann Gottlieb Naumann, tidigast 1777. 80

50. Till en vän, med ett dryckeskärl, trol. hösten

J 779- 81

5 1 - En liten ad notitiam rörande Platskan, 1779? 82

5 2 - Etwas, till mamselle ]eanne-Marie Grönlund,

!779 ? 83

53- Etwas, rörande konung Theodor av Corsica,

m. fl, 1779? 84

54- Tankar vid von Dalins och Klingenstiernas

grav vid Lofö kyrka, 1770-talet? 85

55- Supplik till kammarrådet Anders Botin, 1770-

talet? 86

56. Fragment av dikt till en Christina, 1770-talet? 87

57- Tackdikt till okänd adressat för en blom-

kruka, 1770—80-talet. 88

58. Avskedssång på Rydboholms slott, omkr.

1780? 89

59- Till grevinnan Eva Helena Ribbing, omkr.

1780? 90

60. Bordläxor för en uppbördsman — Gustaf

Xhåström ? 92

61. Ursäkt för uteblivandet från en middagsmål-

tid på Kungsolmen, april 1781. 94

62. Impromtu till överdirektören Adrian Hardt.

1781 (okt.?). 95

63. Sång till Elis Schröderheini i Timmermans-

orden, början av 1780-talet? 96



Innehåll

N:o p.

64. Till Maria Charlotta Holterman, tidigast

1784. 97

65. Akrostikon till lagmannen föran Schröder-

heim, mitten av 1780-talet? 98

66. Dikt till okänd, mitten av 1780-talet? 99

67. Impromtu om en olycklig slädfärd. Den 24

febr. 1787. 100

68. Till den danske tonsättaren Thomas Christian

Walther vid avhörande av hans opera-ballett

Adonis. Febr. 1776. 101

69. Till överdirektören Adrian Hardt, 1787

(nov. ?) 102

70. Parodisk gravskrift, omkr. 1787? 103

71. Till Den Välgörande; anonym adressat.

Omkr. 1787—88? 104

72. Studentsatir från Upsala, 4 febr. 1788. 105

73. Födelsedagsdikt till en Gustafva, den 6 juni

1788. 106

74. Till åminnelse av Kungsholms kyrkas invig-

ning år 1688. Den 30 nov. 1788. 107

75. Ekonomisk betraktelse, efter given idé. Tidi-

gast 1789. 109

76. En dag med hovkamrer Anders Elfman. Slu-

tet av 1780-talet? no
77. Versbrev på alexandriner till en vän. Slutet

av 1780-talet? 112

78. Kylande pulver, 1780-talet? 113

79. Från en bror till sin syster, 1780-talet? 114

80. Tillfälle obekant, 1780-talet? 115

11 Bellman



Innehåll

N:o p.

81. Kantat vid kyrkoherde Magnus Lehnbergs

installation i Kungsholms församling, den 24

maj 1790. 116

82. Tio julklappsverser; omkring 1790? 117

83. Bout-rimés; omkring 1790? 120

84. Bout-rimés över en tenntallrik. Omkring

1790? 121

85. Bout-rimés över en promenad till Traneberg.

Omkring 1790? 122

86. Supplik till ett ordenssällskap för en fattig

änka. Omkring 1790? 124

87. Över en tavla, till mademoiselle Charlotta

Ulrica Hilleström. 1790-talet? 126

88. Bordsvisa till okänd vän. 128

89. Versbiljett till en okänd ryttmästare. 129

90. Visa vid Gustaf III:s giftermål, nov. 1766. 130

91. Då konungen emottog dalekarlens ansökning;

den 24 juni 1771. 133

92. På Gustaf 111 :s födelsedag, den 24 jan. 1774. 134

93. Vid nyåret 1776. Hyllning till Gustaf III och

konungahuset. 136

94. Vid tornérspelet på Adolph Fredrics-torg,

den 29 maj 1777. 139

95. Födelsedagshyllning från en Lappe till Gustaf

111, den 24 jan. 1782. 140

96. Impromtu vid Gustaf 111 :s födelsedag den 24

jan. 1783. 144

97. Avsked från Gripsholm, 1780-talet? 145

98. Hyllningskantat till hertig Carl; den 5 dec.

1788? 146



Innehåll

N:o p.

99. Hyllningsdikt till Gustaf III i Kungsträdgår-

den, den 1 juni 1790. 149

100. Refuserad kuplett i divertissementet Caffe-

huset, okt. 1790. 150
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N:r 1.

"Läs din Cateches, mitt Barn"

(N:r 4)

Allegrctto

us: Ak - ta dig för Sa-tans garn Och för lis-ten af No-be - li-
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N:r 2.

"En vacker afton Movitz satt"

(N:r 21)
Allegretto

le — — — na, och tänk - te ta — ga käpp och hatt och gå i - från He -

le - - - na. I - från den al - tid gla - da ort, där O skuld Snil - let
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N:r 3.

"Kom, din Herdestaf, at bära", aria

(N:r81)
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KOMMENTAR





Bellmans verser och prosastycken till enskilda perso-

ner och till konungahuset avslutas med denna volym.

Den omfattar dels arbeten, som tillkommit under 1794,

skaldens sista verksamma år (n:o 1—30), dels några

som sannolikt äro från 1790-talet (n:o 31—35). Sedan

följer en svit av tidigare ofta odaterade diktverk till

enskilda från 1760-talet och framåt (n:o 36—89), var-

efter samlingen avslutas med ett antal dikter till Gustaf

III och konungahuset, som kompletterar del VII av

Standardupplagan (n:o 90—100). Om volymen som
helhet gäller, att den inrymmer ett avsevärt antal tidi-

gare otryckta eller osamlade alster av Bellmans hand.

Till de texter, som här återges, ha i kommentaren ur

handskrifter och tryck fogats varianter, varvid dock i

regel endast de i litterärt och innehållsligt hänseende

viktigare medtagits. Nedan förtecknas flertalet av de

handskrifter och tryck, som begagnats för textgestalt-

ningen och variantapparaten:

I. Handskrifter.

Tillhörande Kungliga Biblioteket, Stockholm:

1) Samling av Bellmans Poesier — börjad år 1769.
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Ryggtitel: Bellmaniade. Ägarenamn å titelbladet: Ehren-

granat. Sign. Vf 10. (Eht).

2) Bellman. Skrifter. Schagerströms exemplar (ny

ryggtitel). Sign. Vf 14. (Schgm).

3) Bellman. Skrifter. Afskr. af Völschow (ny pärm-

titel). Sign. Vf 15. (Vhw).

4) Inbunden samling av 9 brev från Bellman till Tjäl-

vesta. Har tillhört sotaren F. Krall i Upsala. Sign. Vf 18.

(Vfi8).

5) Bellman, Poetiska Arbeten till år ijj2 (ny rygg-

titel). "P. O. Åkerman". Sign. Vf 23. Utg. av G. F.

Klemming, 1872. (BPA). (Akn).

6) Bellmans Wisor. Pärmstämpel: H: U: D: G: (Hed-

vig Ulrica De Geer af Leufsta. Sign. Vf 24. (DGr).

7) Handskrift, som tillhört fru Helena Quiding

f. Lindberg, och på titelbladet är daterad: Den 31 Julii

1791. Sign. Vf 30. (Vf 30).

8) "Elisabeth Westmans visbok", handskriven sam-

ling, som av Bellman hösten 1794 överlämnats till fru

Westman. Sign. Vf 33. (Vf 33). Facsimil utg. av

R. Ekholm, Bellmanssällskapet, 1927, (E. Westman).

9) Manuskript i pärm, vilka under 1800-talet tillhört

bl. a. kammarrådet L. O. Fägersten. Sign. Vf 34. (Vf

34)-

10) Bellmans Skrifter. Orig. och afskr. (ny ryggtitel).

Manuskript i pärm. Sign. Vf 36. (Vf 36).

n) Allehanda. Ägarenamn å pärmens insida: Peter

Jacob Hjelm. Sign. Vs 65. (Hjm).



Kommentar 5

12) Samling af Witterhet (ryggtitel). "Har tillhört

Elis Schröderheims broder, Hofrättsrådet Jör. Schr—m."

Sign. Vs 83. (Schötri).

13) Visor, samlade af C. M. Völschow. Andra Bandet

med 150 Sup Visor af okiände Auctorer. Sign. Vs 86.

(Vhw V).

14) Andra delen af Sammelsurium eller Vers i åtskil-

lige ämnen samlade utan granskning af C. M. Völschow.

Sign. Vs 104 a. (Vs 104 a).

15) föran Schröderheim: Historiska, politiska sam-

lingar, del 7: Verser m. m. (D 171.7).

16) Samling af Wisor. Stämpel: D G Nescher. Sign.

Vs67 .
(NhrD).

Tillhörande Upsala Universitetsbibliotek:

17) WisBok. För Mademoisselle Ulrica Maria Riseli.

Sign. V 21. (Rsl).

18) Coll. Nordin. Poetica Svecana, 8. (Nordin 104).

Tillhörande Lunds Universitetsbibliotek, De la Gar-

dieska arkivet:

19) Blandade Ämnen, Tom 54. (DIGe 4:0 1:4).

20) Blandade Ämnen, Tom 65. (DIGe 4:0

Tillhörande Sällskapet Bellmans Minne (dep. i Stock-

holms Stadsmuseum)

:

21) En samling osignerade brev från Bellman till vän-

nerna på Tjälvesta. Facsimil utg., jämte n:o 4, av O. By-

ström, Bellmanssällskapet, 1933 (Tjälvesta).
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Tillhörande Bondeska arkivet å Ericsberg (dep. i

Riksarkivet)

:

22) Samling af Swenska Wisor. Med pärmstämpel:

S. C. W. (Samuel Christan Wallen). (Win).

Tillhörande Linköpings Stiftsbibliotek:

23) Bellmans ännu otryckta Sånger. Har tillhört

P. A. Sondén. Sign. W 57. (Sdn).

II. Tryck.

1) Samlade Skrifter af Carl Michael Bellman, utg. av

J.
G. Carlén, I—IV, Sthlm [1855-] 1861. (CU).

2) Skrifter af Carl Michael Bellman. Ny samling,

utg. av C. Eichhorn, I—II, Sthlm [1876-] 1877. (EU).

3) Fredmans Handskrifter, Upsala 181 3. (FHS).

4) Valda Skrifter af Carl Michael Bellman [utg. av

P. A. Sondén], I—VI, Sthlm 1835-36. (SU).

5) CM. Bellmans Skaldestycken, efter C. M. Völ-

schows manuscripter första gången utgifna, I—II, Sthlm

1814. (VU).

Stavningen i den här tryckta texten följer, då ett

Bellmans egenhändiga manuskript legat till grund, origi-

nalet. I övriga fall, då texten vanligen utgår från samtida

tryck eller avskrifter med mycket varierande stavning,

har denna normaliserats, varvid som "likare" i första

hand använts Svenskt och Fransyskt Lexicon, Sthlm



Kommentar 1

1807, av E. W. Weste. 1 Genomgående har följande

normalisering skett: användningen av stora bokstäver

har inskränkts och gjorts mer konsekvent än i de sam-

tida trycken och handskrifterna; varje versrad har er-

hållit stor begynnelsebokstav; kursiv har använts för

namn på personer, som särskilt apostroferas i dikterna;

w återges med v; interpunktionen har kompletterats och

på nödiga punkter ändrats. De ofta rätt godtyckliga om-

bytena av stilsorter i manuskript och tryck ha här endast

i begränsad utsträckning markerats; i en del otvivel-

aktigt sammansatta ord ha bindestreck utsatts; en och

annan förkortning har upplösts. I den mån dikterna kun-

nat dateras, har tillkomsttiden angetts inom klämmer vid

slutet av dikten, för så vitt den ej redan funnits utsatt

i förlagan. Dikterna ha ordnats i tidsföljd och numre-

rats.

För varje dikt anges i kommentaren de handskrifter

eller tryck, i vilka den förekommer; signum med kursiv

i den inledande översikten betecknar den handskrift eller

det tryck, som ligger till grund för den här givna texten;

inom parentes anges den första större upplaga, vari dik-

ten offentliggjorts. Avvikelser från den handskrift eller

det tryck, som lagts till grund för texten, utmärkas ge-

nom en före resp. anm. satt asterisk; avvikelser på grund

av ovan angiven normalisering ha ej registrerats. Text-

anmärkningarna ha för varje sida samlats för sig och

satts före den övriga kommentaren. Beträffande de för-

kortningar, som använts i kommentaren, hänvisas dels

1 Om denne framstående lexikograf, hans förbindelser med Bellman
och medverkan vid utgivningen av Fredmans Epistlar, se O. Byström.

Kring Fredmans Epistlar, Sthlm 1945—46, s. 78 ff.
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till ovanstående förteckning på nyttjade handskrifter och

tryck, dels till en i slutet meddelad förkortningslista.

Utom den textkritiska del, som ovan berörts, omfattar

kommentaren liksom i föregående volymer även en illu-

strerad, huvudsakligen person- och kulturhistorisk, vil-

ken syftar till att göra läsaren förtrogen med bellmans-

dikternas miljö. De språkliga förklaringar, som bifogats,

avse i regel endast att ge upplysningar om för den nu-

tida läsaren mera svårförståeliga ord.

Textredigeringen har ombesörjts av undertecknad,

som även utarbetat kommentaren, med undantag för det

avsnitt som berör musiken; för detta liksom för redige-

ringen av musikbilagan svarar fil. dr greve C.-G. Stellan

Mörner. Min framlidne vän fil. dr Nils Afzelius har,

liksom så många gånger tidigare, bistått mig med goda

råd. Välvillig hjälp har jag även åtnjutit av mina vänner

professor Gösta Berg, krigsarkivarien Bertil Broomé

och redaktör Torsten Svedfelt.

Volymen har kunnat utges tack vare generösa anslag

från Statens humanistiska forskningsråd och från Oskar,

Mathilda och Gottfrid Mattssons stiftelse.

Stockholm i juni 1974.

Olof Byström



S. 5.

N:o i. Dagligt Allehanda 7 mars 1794. — Omtryckt i

N. Afzelius, Bellman Allehanda dikter, 1965, s. 34.

Utgivaren av Dagligt Allehanda, assessor Johan

Pfeiffer (se om honom StU X s. 40), arbetade ihär-

digt för att hopsamla medel till de nödlidande i

Göteborg. Staden hade vid början av 1790-t. upp-

repade gånger härjats av svåra eldsvådor. Redan sex

år tidigare hade Bellman biträtt med en anonym dikt

i Dagligt Allehanda, då Ulricehamn drabbats av en

brandkatastrof (StU X n:o 56). — Om eldsvådans

förlopp natten mellan den 3 och 4 febr. 1794 se

Afzelius, a. a. s, 53. Där återges också en troligen

autentisk anekdot om skaldens oemotståndliga age-

rande hos vännen Anders Blad till förmån för brand-

offren i Göteborg.

r. 14 fyrk och plåt, här mindre skiljemynt, slantar.

S. 6.

N:o 2. Vf 33 s. 34 (egh.; facsimil i E. Westman).
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Strofen torde vara riktad till skaldens väninna, fru

Elisabeth Westman (f. 1763, d. 1830). Se om henne

StU X s. 120 och XI s. 48. — Mamselle Christina

Juliana Wargentin, dotter till astronomen, har i sin

dagbok (avskrift i S. S. M.) gjort en nog så amper

anteckning om fru Westman. Medan Abraham West-

man betecknas som "hemkär", heter det om hans

efterlevande maka såsom moder: "den yngsta dottern,

en vacker och god flicka, var af sin moder hatad och

så obilligt handterad, att Öfverheten nödgades lägga

sig emellan och skilja henne utur huset. För hennes

skull blef den denna tiden så mycket aplauderade

theaterpiecen Cendrillon först upförd" (utdrag av

S. Rönnow i Gustavianskt, 1932, s. 436). Sistnämnda

uppgift bör i varje fall innebära en överdrift. Den
mycket populära feerioperan Cendrillon hade sin ur-

premiär på Operan i febr. 181 1. Carolina Margaretha

Westman (f. 1792, d. 1839) gifte sig 181 3 med kap-

tenen vid Stadsvakten Fredric Nyström, en gammal

umgängesvän till familjen, med en ålder av 54 år.

Måhända hade detta något omaka äktenskap ett sam-

band med ovan relaterade motsatsförhållande mellan

mor och dotter. Om Nyström se nedan n:o 19.

r. 2 Fransos, syfilisutslag.

S. 7.

N:o 3. Tryckt i Slott och herresäten i Sverige, Upp-

land I, 1967, s. 26. Där attribueras dikten, säkerligen

felaktigt, till Samuel af Ugglas.



Kommentar n

Dikten är anbragt på piedestalen till en byst av

Sergel, föreställande Gustaf III och uppställd i

Almarestäkets corps de logi i Upland. Detta herre-

säte innehades av Bellmans höge vän Samuel af

Ugglas (se StU IX s. 172), som gjort sin lysande

karriär under Gustaf III:s regim och tydligen beställt

en högstämd inskription till tvåårsdagen av konung-

ens död. Orden 'Split, sjelfsvåld, grymhet, hat' kan

vara en förtäckt anspelning på den av gustavianerna

avskydda Reuterholmska regimen och den just på-

gående processen mot Magdalena Rudenschöld.

r. 4 cypress: cypresskvisten var ett sorgeattribut, som

bars vid begravningar. — r. 6 far fort — fortfar. —
r. 1 1 gråt= begråt.

S. 8.

N:o 4-Vf 33 s. 34—35 (egh.; facsimil i E. Westman).

D 171:7 s. 157 b (egh.). Vf 34. — (CU 4 s. 433.)

Den av djup bitterhet genomsyrade visan till 'mitt

Barn' — troligen äldste sonen Gustaf — är liksom

följande dikt riktad mot Enoch Nobelius, vilken fram-

drivit skaldens bysättning på Högvaktsflygeln, där

visan torde vara skriven. Om vice krigsfiskalen Nobe-

lius (f. 1746, d. 1807) se StU VI s. 200 o. f. Bellmans

förbittring mot N. och dennes handlingssätt får även

ett ohöljt uttryck i den bild av procentaren, som han

skisserat under senare halvåret 1794 i sitt märkligaste
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dramatiska arbete, Mantalsskrifningen (Upbördsstäm-

man, StUVI).

Överskriften i D 171:7: 'Procentaren Nobelius dedi-

cerad d. 29 Martii 1794. — Melodi: Flicka lilla, i din

wår.' — I Vf 34: 'Melodie: Unga flicka, i din wår.'

— r. 10 D 171:7: 'Höij ditt glas, men sitt eij trygg'.

— r. 11 då; D 171:7: 'där'. — Vf 34: 'där som Glasen

kring dig klinga', av Bellman egh. rättat till: 'se dig

kring där glasen klinga'.

r. 3 Svebelius: den katekes, som 1689 utgavs av ärke-

biskop Olof Swebilius blev under ett drygt sekel

normgivande för svensk barnundervisning.

S. 9.

N:o 3>Vf 33 s. 35—36 (egh.; facsimil i E. Westman).

Vf 34. — (FHS s. 130: strof 1; CU 4 s. 434—435.)

Bordsvisan, med dess pessimism och livströtthet, ger

en säkerligen trovärdig bild av skaldens känsloläge

under bysättningstiden. I likhet med föregående sång

är den riktad mot Enoch Nobelius.

r. 11 ständigt löpa mast April, löpa som en aprilnarr,

som en tok. Se StU X s. 172. — r. 15 muskig, mörk,

bister.



Kommentar 1.3

S.10.

N:o 6. Ms (egh. i s. 4:0) hos tekn. lic. Göran Schrö-

derheim, Gislaved. — Tryckt av O. Byström i Arte et

Marte, 1953.

Dikten är riktad till Bellmans vän, titulärlagmannen,

sedermera hovrättsrådet Jöran Schröderheim (f. 1752,

d. 181 5), en yngre broder till Elis S., på hans namns-

dag, Georgs- eller Jöransdagen. Om J. S., hans familj,

bostäder m. m. se StU X s. 23 och O. Byström i Arte

et Marte, 1953. Skalden fantiserar från sitt vindsrum

i Högvaktsflygeln på Slottet om den närliggande

Storkyrkan, dess prästerskap, som får sig en gliring,

och framförallt om Bernt Notkes sköna skulpturverk,

kyrkans främsta prydnad. Medeltidssvärmeriet bör-

Jöran Schröderheim.

Miniatyrmålning 1800 av N. Hagelberg.

Foto S. P. A.
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jade vid denna tidpunkt att breda ut sig, och Bellman

var som vanligt lyhörd för tidens vinddrag. — I

släkten Schröderheims ägo finns bl. a. ett odaterat,

drastiskt skämtbrev från skalden till vännen
J. S. Det

är tryckt i Arte et Marte, och lyder:

"Min Kära Bror!

I nästa weckas slut får du taga din polette ock ge åt

någon annan Caput. Ty du ock jag får hwar sin nya

hus-bonde, deij tar diefwulen ock fan tar meij, för

Proserpina will ha sitt privilegium. — Må wäl tills

widare ock gjör utsigten blidare — jag är

din trogne beridare

Michel gnidare."

Den inledande anspelningen på pågående riksdags-

förhandlingar, där
J. S. deltog, kan förslagsvis tänkas

syfta på 1789 års stormiga riksdag.

r. 10 vidöpna, med öppet gap.

s. 11.

N:o 7. Ms (egh., 1 s. 4:0) i K. B. — (EU 2 s. 272.)

Den mollstämda versbiljetten från Högvaktsflygeln

är skriven till Bellmans varmt avhållna väninna fru

Helena Quiding (f. 1755, d. 1819); se om henne

StU X s. 127. Ovanför strofen är en profilbild av den

rökande skalden tecknad; den kan möjligen vara

gjord av honom själv.



Kommentar *5

Bellman i bysättningshäktet.

Möjligen självporträtt, med dedikation till fru Quiding den 30 april

1794. Kungliga Biblioteket.

13 Bellman
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S. 12

N:o 8. Vf 33 s. 39 (egh.; facsimil i E. Westman).

Vf 36 (egh., med troligen egh. teckning i bläck, som

är en varierad efterbildning av akvarellen i Vf 33).

Strofen synes vara lagd i munnen på skaldens vän,

den glade hovkamreraren Anders Elfman (f. 1743,

d. 1795), som tycks ha varit sjuklig och avled följan-

de vinter (se om honom StU XI s. 66). På en bifogad

akvarell, troligen av Pehr Hilleström, ser man Elfman

rökande långpipa i Abraham Westmans bryggeri-

"Första Ala/j sä ser jag ut *'.

Akvarell, troligen av Pehr Hilleström. Kungliga Biblioteket.
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kontor, där han torde ha innehaft någon sorts befatt-

ning, samtidigt som han flitigt umgicks med familjen

Westman.

S. 13.

N:o 9. Vf 33 s. 41 (egh.; facsimil i E. Westman).

Vf 34 (egh.). — (EU 2 s. 291.)

Om "Riks-Rådet" Anders Elfman se föregående dikt.

Denna och efterföljande dikt torde vara skrivna i maj

1794. De omges i Vf 33 av dikter, som skalden date-

rat till denna månad.

r. 4 Stadsvakten, den äldre ordningsvakt, som före-

gick stadens år 1850 organiserade poliskår. — r. 9
Slagtar-bron, Slaktarhusbron, förband före Norrbro

Malmtorget (nuv. Gustaf Adolphs torg) med Helge-

andsholmen. Den hade sitt namn av det öster om
bron belägna Norra Slaktarhuset och var byggd av

trä, i likhet med den vinkelställda fortsättningen,

Vedgårdsbron, som förde från Helgeandsholmen mot

Skeppsbron.

S. 14.

N:o 10. Vf 33 s. 44 (egh.; facsimil i E. Westman).

Om den krasslige Anders Elfman se föregående dik-

ter.

r. 4 ullperuque, en enklare peruk av getull, som ibland

användes vid resor; se StU IX s. 12.
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S. 15.

N:o ii. Vf 33 s. 37—38 (egh.; facsimil i E. West-

man). Vf 34. — (CU 4 s. 444: t. o. m. 2:a avd.)

Den parodiska tidningsintimationen är, liksom före-

gående dikter, skriven på Högvakten. Den utgör när-

mast en drift med abbé Voglers ryktbara kyrkokon-

serter i Stockholm, där tonsättaren medelst virtuost

orgelspel sökte efterlikna allehanda naturföreteelser.

Ett ännu mer groteskt konsertprogram av okänd hand

finns bland storsångaren Chr. Karstens papper (Vs 8,

häfte 2 nr 30. K. B.).

r. 4 Om poeten Wetz, en av fredmansfigurerna, se

StU I s. XXIII. — r. 6 Qfverflöds-Förordningen
åsyftar här den strax innan, den 1 jan. 1794, av för-

myndareregeringen utfärdade förordningen mot

yppighet i kläder, användande av kaffe m. m., vilken

stadga väckt livlig opposition. — säckpipa. Om dess

användning hos oss— den var på 1700-talet sällsynt

—

se M. Rehnberg, Säckpipan i Sverige (1943). — r. 10

bischoff, en dryck som tillreddes av rödvin (pontac),

socker och stekta pomeranser; se StU VI s. 39.
—

r. 12 Fjellman, Swen Fiellman, protokollssekreterare,

umgängesvän hos Westmans; se StU XI s. 152. —
hollstu, hållstuga, väntrum på skjutsstation för resan-

de och skjutsbönder. — r. 15 Spectacle, teaterföre-

ställning. — r. 16 Theresia, tjänarinna hos Westmans.
— r. 19 Ingen utan liverie och lyckta o. s. v. I verk-

ligheten voro just betjänterna utestängda från finare

skådeplatser!
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S. 16.

N:o 12. Första avsnittet efter ms. (egh.; 15 s. 4:0) i

Antells autografsamling, Finlands Nationalmuseum.

Facsimil med kommentar av O. Byström utg. 1947 av

Bellmanssällskapet. — Andra avsnittet efter Bacchi

Tempel, 2:a uppl., 181 5, där det i likhet med första

avsnittet publicerats av Adolph Bellman i överarbetat

skick. — (CU 4 s. 465—472.)

När Bellman den 8 maj 1794 påbörjade sina memoa-

rer, hade han i över en månad — troligen sedan

slutet av mars — suttit som gäldfånge på Högvakts-

flygeln i Kungliga Slottet — "för en lumpen skuld-

sedel af 150. Riks Dr", som hans väninna fru

von Schnell skriver i sin Årstadagbok. I det galler-

försedda och ohälsosamma vindsrummet på Hög-

vakten fick skalden tillbringa drygt tio veckor av

våren och försommaren; först i mitten av juni åter-

vann han genom trogna vänners ingripande sin fri-

het, såsom framgår av en versbiljett i Tjälvesta-breven

(n:o 17 nedan). Självfallet innebar den långa by-

sättningen en hård prövning för skalden. Till råga på
allt var häkteslokalerna i Högvaktsflygeln direkt

hälsovådliga; se härom StU VII s. ij8, där en skild-

ring av den ungefär samtidigt i Högvaktsflygeln

fängslade Johan Albert Ehrenström citeras, efter hans

Historiska anteckningar, 1883, II s. 3. En annan

närbild från Högvaktshäktet ger L.
J.

von Röök,

då han år 1806 av riksmarskalken Axel von Fersen

tillfälligt ådömts arrest där: "I en lång gång voro

dörrar med tjocka vidhängande jernbommar; en pesti-
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lensk lukt mötte mig redan i dörren, rummet mörkt.

Den lilla dager som inträngde genom de tjocka

jerngallerna framför de små svarta fönsterrutorna

ingaf ännu mera fasa för detta ohyggliga näste,

hvars väggar voro svarta, med en och annan inskrift

ristad af dem som här sutto insperrade efter mordet

på Gustaf III. I ett hörn låg en sophög med qvasten,

för öfrigt funnos tvänne stolar och en säng utan

sängkläder" (cit. efter A. Ahnfelt, Ur svenska hofvets

lif, 1880, del 1 s. 42). Bellman torde dock haft det

något mer komfortabelt under sin bysättningstid;

han omnämner t. o. m. att han disponerade en ut-

rangerad soffa, som tillhört gamle kung Fredric!

(se n:o 15 nedan). — Enligt Adolph Bellmans upp-

gift i andra upplagan av Bacchi Tempel (181 5),

bekräftad av den numera återfunna originaltexten,

påbörjades levernesbeskrivningen på inrådan av dok-

tor Anders Blad, skaldens läkare och trogne vän (se

om honom StU I och X), vilken också emottog det i

två avsnitt nedskrivna manuskriptet och "fann sig så

road af begynnelsen, att han för hvarje skrifvet ark

af fortsättningen lofvade honom en dukat" (Atter-

bom, del 6 s. 32; 1863). Dessvärre ledde denna vän-

skapliga uppmuntran ej till avsett resultat, och Bell-

mans strövtåg i barndomsminnenas värld blev snart

avbrutna. "Författaren kom ej att vidare fortsätta

denna Lefvernes beskrifning", såsom sonen Adolph

anmärker, "och fåfängt skulle någon annan bjuda

till att med så lekande behag fullborda densamma.

Förmente vänners trolöshet och ondska betogo ho-

nom all munterhet." — Om Levernesbeskrivningen se
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vidare O. Byströms kommentar till Bellmanssällska-

pets facsimilutgåva, 1947.

r. 4 Doctor Blad, se ovan. —
r. 12—13 Söndag hvitkål: om vitkål (kålsoppa) som

svensk nationalrätt på söndagarna, se H. Finnsson,

Stockholms-rella, 1935, s. 88. Om kål som söndags-

mat i Vexiö skola, se S. Ödmann, Hågkomster från

hembygden, 1861, s. 50. Om veckans matordning, se

J.
A. Lindbloms självbiografi (Upsala Univ:s års-

skrift, 1925, progr. 1 s. 27). —
r. 17—18 kyrkoboken i Sant Marta Magdalena för-

samling — fast långsen opbrunnen vid 1758 års

brand. Bellman, som vid författandet knappast hade

några skriftliga källor att utgå ifrån, gör sig här

skyldig till ett par minnesfel. Den stora brandkata-

strofen i Maria församling ägde rum i juli 1759, och

kyrkans arkiv med den omskrivna dopboken räddades

undan elden. — r. 19—21 Uppgifterna rörande

själva dopet kan rättas och kompletteras med hjälp

av dopboken (S.S.A.), som den 5 febr. 1740 har

följande anteckning: "Döptes Secreterarens Hr Johan

Arndt Bellmans och Fruun Catharina Hermonia Son

Carl Michael; Faddrar wore Wälborne Fruu Asses-

sorskan Daurer, Hr Capit: Carl-Bergs Fruu, Christina

Jeger, och Fruu Jacobina Hillke Burgman — Hans

Kongl: Maijts och Swea Rikes Råd Högwälb. Hr
Grefwe Carl Gyllenborg, Hr Kyrkioherden Mag.

Michael Hermonius, samt Apotekaren Hr Werm-
holtz. Mag: Pehr Wollenius Christnade thet." Änke-
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assessorskan Daurer var skaldens farmorsmor, och

i stället för Carl Gyllenborg nämner han den mindre

kände brodern, riksrådet Johan (Jan) Gyllenborg.

Slutligen förrättades dopet alltså ej av den namn-

kunnige biskopen Andreas Rhyzelius utan av en mind-

re celeber prästman, komministern i Maria försam-

ling magister Pehr Wollenius. Dopet har antingen

ägt rum i Maria kyrka eller i den Daurerska malm-

gården, vilket senare med hänsyn till årstiden synes

troligast.

— r. 22—23 f. Även notisen om föräldrarnas bröllop

inrymmer ett felaktigt årtal. I Maria församlings

vigselbok (S.S.A.) antecknas nämligen för 1738:

Den 17 sept.: "Lystes För Secreteraren Hr Johan

Arent Bellman, och Jungfru Catharina Hermonia."

Och den 5 okt: "Wigdes desse Hederliga Personer

af Högvördigste Fadren och Archie-Biskopen Docto-

ren Hr Jöns Steukius." De båda omnämnda mar-

skalkarna på bröllopet voro dåvarande e. o. kanslis-

ten i Riksarkivet, sedermera presidenten i Bergskolle-

gium och greven Johan Georg Lillienberg (171 3

—

1798), samt dåvarande kanslisten i Riddarhuskansliet,

sedermera kammarrådet Johan Wulfvenstierna (171

1

—1758).

S. 17.

r. 14 Magister Hermomus (1680—1749), skaldens

morfader, var kyrkoherde i Maria församling och

prominent medlem av riksdagens prästestånd. —
r. 15—16 Mormor hette Christina Arosell (död 1752)

och var dotter till en rådman i Västerås. — r. 18
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Hybner. Johann Hiibner (1668—1731) var rektor i

Hamburg och främst känd som läroboksförfattare.

Förmodligen hade skaldens far Johan Arendt Bell-

man, som enligt egen utsago i yngre år vistats fem år

utomlands (Björkman s. 34), åtnjutit undervisning

av Hiibner i Hamburg. — r. 18—21 Doctor Rutström,

skaldens förste lärare, är säkerligen identisk med
den sedermera riksbekante stockholmsprästen Anders

Carl Rutström (1721—1772), vilken höll en privat-

skola vid Mariagatan, där den lille Carl Michael

tydligen var elev. Denna privata läroanstalt har tidi-

gare förväxlats med Maria kyrkskola, som var en ut-

präglad fattigskola och i vars matrikel Carl Michaels

namn saknas. — r. 21—23 Kongl. Secreteraren Brys-

sell. Härmed måste Bellman, som på tidens manér

lätt förvanskade efternamn, avse kanslisten i K. M:ts

kansli, kungl. sekr. ]ohan Brösel (f. 1738, d. 1802).

Denne var välkänd som amatörmusiker, främst som

cembalist, blev tidigt, redan 1774, medl. av Musikal.

Akad. — där ju Bellman 1793 också invaldes — och

var även medl. av Utile dulci. Han var tydligen Carl

Michaels kamrat i Rutströms privatskola; sedermera

undervisades skalden ju av informatorer i hemmet.

Inom Akademien samarbetade Brösel bl. a. med Wik-

manson och Åhlström, och det synes sannolikt att han

hörde till Bellmans umgänge även under dennes sena-

re år. Se vid. C.-G. Stellan Mörner, Johan Wikman-
son, 1952 s. 70. — r. 23—24 Kyrkoherden Norman.

Petrus Norman (1723—1800) blev 1749 komminis-

teradjunkt i Maria förs., 1760 komminister i Ulrica

Eleonora och 1773 kyrkoherde i Ösmo. Han står upp-
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tagen som informator hos Bellmans i TL 1748 och

1749 för Maria förs. (S.S.A.). I den kända religions-

processen på 1760-t. mot A. C. Rutström spelade N.
en suspekt roll såsom spion och angivare; han stod,

enligt en uppgift av Lars Hjortsberg, modell för det

fränt satiriska prästporträttet i Fr. S. n:o 63. Se vid.

StU II s. 221. — r. 25—27 Swaliung: om honom så-

som informator synes TL intet ha att förmäla. — r. 26

—27 Grosseuren Kellbek. Grosshandlaren Peter Kiell-

beck (f. omkr. 1741, d. 1818) var son till spannmåls-

handlaren Lars Kiellbeck, som bebodde egen fastig-

het vid Hornsgatan, helt nära Bellmans föräldrahem

(kv. Flygaren, gamla nr 38, enl. M L 1755 Maria

västra fol. 26, S.S.M.). Peter K. började sin bana som

kontorist hos grosshandlare Georg Seaton, vann 1783

burskap som borgare i Stockholm, och avled ogift vid

77 års ålder i Katarina församling. Hans omfattande

affärsverksamhet, till stor del på utlandet, avspeglas

i hans stora affärsarkiv, som främst bevaras i S.S.A.

S. 18.

r. 4 i mig vrides, av Bellman i ms ändrat från 'af mig

wrides'.

r. 1—3 Höckert. Anders Höckert var enligt TL infor-

mator hos familjen Bellman 1752—54 och uppbar

som sådan en årslön av 50 dir smt. Han titulerades

då e. o. kanslist vid Kungl. Slottskansliet och hörde

alltså till
J.

A. Bellmans underordnade i tjänsten;

enligt skalden kom han senare till tullverket. —
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r. 13—17 De prominenta umgängesvännerna i för-

äldrahemmet, som uppräknas, äro: Carl Albrecht

Rosenadier (17 17—1799), son till professor J.
A.

Bellmans förtrogne vän Johan Upmarck, fick presi-

dents titel och blev känd som boksamlare och dona-

tor; Edvard Carleson (1704—1767), president i Kom-
merskollegium; Cancelli-Radet Rabbe, Sten Rabbe

(1720—1773), e. o. kansliråd 1762, led. av Veten-

skapsakademien 1769, adlad 1770, sonson till den

kände prosten och urkundsförfalskaren Nils Rabe-

nius; Carl Nordenflycht (1703—1766), kansliråd och

bror till Hedvig Charlotta Nordenflycht; Julius

Silfverskiöld (1701—1784), sedermera vice president

i Kommerskollegium; Abraham Sahlstedt (17 16

—

1776), språkman, kritiker, nationalekonom, kusin till

Bellmans mor. — r. 18 Ett Gente, en begåvad man.
— r. 18—26 Ennes, den vid sidan av Rutström mest

betydande av Carl Michaels lärare. Claes Ludvig

Ennes (1727—1791) blev 1758 huspredikant hos

Carl Gustaf Tessin på Åkerö, 1766 e. o. hovpredikant

och 1777 kyrkoherde i Röke och Torup (Skåne).

Östra Herrestads pastorat, likaledes i Skåne, kom ej

att tillfalla Ennes, fastän Bellman 1774 i ett inspire-

rat versbrev till Elis Schröderheim framträdde som

böneman (StU IX n:o 3). Troligen upprepade han

sin rekommendation för Ennes, innan denne tre år

senare befordrades till Röke. Om Ennes se vidare

StU IX s. 16 och O. Byströms kommentar till Bell-

mans Levernesbeskrivning.— r. 23—24 bland dem
I 755 Öfwersättningar af psalmer i Halliske psalm-

boken (tydligen i handskrift). Bellman torde åsyfta
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Hallisches Gesang-Buch (ett tryck bl. a., i duodes

från 1718), uppkallad efter staden Halle, som A. H.

Francke gjorde till pietismens andliga centrum. —
r. 27—28 ]enning, se nedan.

S. 19.

— r. 1—6 Ämneswen i K. Wettenskaps Academien.

"Redan under de första åren af akademiens tillvaro

antogos unga män till 'elever vid akademien', en be-

nämning som inom kort utbyttes mot 'ämnessven-

ner." Efter 1804 synes denna institution ha kommit

ur bruk (E. W. Dahlgren, Kungl. Svenska Veten-

skapsakademien, Upsala 1915). De bristfälliga pro-

tokollen uppta ej Bellman såsom ämnessven, vilket

betyder föga. "... han har själv så utförligt skildrat

sin introducering i akademien, att saken kan betrak-

tas som säker", skriver Bengt Hildebrand (Kungl.

Svenska Vetenskapsakademien, Sthlm 1939, s. 469).

Att Bellmans minne sviker ifråga om kamraterna

vid ceremonien, är dock uppenbart; av de uppräknade

(se nedan) blev Jennings ämnessven redan 1748 och

ledamot av akademien 1756, Trozelius blev ämnes-

sven 175 1, medan Nordenankar blev ledamot av aka-

demien 1789; kanske var han tidigare ämnessven. —
]ohn Jennings (1729—1773), ryttmästare, hovmar-

skalks titel 1770, ägde bl. a. Forsmarks bruk i Up-

land. Claes Blechert Trozelius (1719—1794) klev

docent i ekonomi i Upsala 1750 och ekonomie profes-

sor i Lund 1758; han tillhörde Linnés lärjungekrets.
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Johan Nordenankar (1722—1804) blev konteramiral

1772. — Pehr Adlerheim (171 2—1789) blev ämnes-

sven redan 1740 och ledamot 1742; han utnämndes

till bergsråd på stat 1784. — r. 7—9 En Fars' för-

maning till sin Son . . . syftar på Ph. S. Dufours di-

daktiska arbete "Underwisning, lämnad af en Fader

åt sin Son, som företager sig en lång resa, eller et

lätt sätt at anföra en ung Person til allehanda dygder,

ifrån fransyskan öfwersatt af C. M. B. Med bifogade

lefnads- och försicktighetsreglor" (Sthlm 1757). Se

A. Stålhane i Bellmansstudier VII, s. 115. — r. 10

—11 Skrikers Siäleskatt avser den anonymt utgivna

"Mag. Christian Scrivers Sanna christendom eller ut-

drag af thess själe-skatt; utgifvit på tyska af Mag.

Friedrich Amadeus Schmeltzen . . . och nu på swenska

öfwersatt, samt ansenligen förbättrad^' (Norrköping

1 761). — r. 12—15 Landshöfdingen v. Schweinitz

dödsbetracktelser har som tryckt titel: "Evangeliska

dödstankar, bestående uti anderika betraktelser öfwer

Christi lidande, lämpade til en tröstefull åtanka på
döden . . . öfwersatte på swenska af C. M. B."

(Sthlm 1757). —r. 16—17 Månan utgavs anonymt i

Stockholm 1760. — den store von Dalin: enligt en

uppgift av Bellmans son Adolph skulle Dalins rät-

telse ha bestått av att i Månan "i stället för Predik-

stol sattes Lärostol". Se härom ett nytryck av Månan
(Sthlm 1958) med inledning av O. Byström. —
r. 19—20 Hwad Behagas: periodisk tidskrift i 8 häf-

ten, som utgavs av skalden 1781, under medverkan

av Kexel och Lidner. Den räknas numera till den

svenska litteraturens stora rariteter.
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S. 20.

r. i—2 holländske ministern Martewill . Envoyén

Lodewijk van Marteville var bosatt i det gamla

van der Nootska palatset vid S:t Paulsgatan, ett sten-

kast från familjen Bellmans malmgård. Sonen i huset,

Johan Christian (f. 1741), var en vildhjärna; han till-

hörde Carl Michaels umgänge och var säkerligen den

som förledde honom att dricka sig "placat". Se härom

O. Byström, Carl Bondes vänkrets, i Bellmansstudier

del 10. — r. 2 ett pontaks-rus. Pontak var ett franskt

rödvin; se StU IV s. 29^. — r. 7 pjåkiga, pjoskiga,

ängsligt rädda. — r. 8 bindmössor: bindmössan var

ett fruntimmersplagg, styv och täckte hela bakhuvu-

det; se StU I s. 144. — r. 20—21 min olyckliga belä-

genhet: närmast avses väl bysättningen. — r .23 stubb.

kort underkjol. — r. 24 Packartorget, nuvarande

Norrmalmstorg; där fanns vid östra sidan en stor,

inhägnad avskrädesreservoar. — r. 25 Astrild, kär-

leksguden hos Stiernhielm; se StU VII s. 40. — r. 27

Gröna gången, grönsaksmarknaden vid Slussen.

S. 21.

r. 1—2 Medaillonen, den av Sergel 1787 formade

medaljongen av Bellman, där skaldens hjässa bekran-

sas av lager och vindruvor.

r. 15 i Jun» månad: den stora branden i Maria förs.

ägde rum i juli 1759. — r. 16—17 half-ärmar, skyd-

dande lösärmar, som gick upp på halva armen.

— r. 17 nattkappa, klädesplagg av linne o. d., som

täckte bröst, axlar och armar. Halfärmar och natt-
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kappa "utan krås, samt hvita halsdukar . . . hörde till

Söndagsdrägten", enligt Samuel Ödmanns Hågkoms-

ter. — r. 18—19 cytheriska stränder: efter ön Cythe-

ra, kärleksgudinnans hemvist enligt grek. myt. —
r. 19—20 den bekanta latinska Skalden Löfvensköld:

Henrik Anders Löfvensköld (1699—1765), adlad

1743, amiralitetskammarråd 1747. — r. 20—21 den

namnkunnige Actor vid 1756 års Riksdag, Bedinus

Renhorn: Olof Bidenius Renhorn (1706—1764), riks-

dagsman, hänsynslös medlem av hattpartiet, 1747

borgmästare i Arboga. R. var känd för sin hårda och

ofördragsamma natur, vilket ju bekräftas av Bellmans

skildring. — R. var även bokförläggare och översät-

tare. — r. 25 bodde på Frimurare-Barnhuset. Fri-

murareorden hade 1756 för sin barnhusstiftelse in-

köpt riksrådet F. Wredes hus i hörnet av Malmtorgs-

och Jacobsgatorna. Här hyrde Renhorn tydligen en

lägenhet. — cittra, chithra, cister, ett gitarrliknande

knäppinstrument, som Bellman företrädesvis trakte-

rade. Observera den självmedvetna tonen: 'hvilket

instrument jag den tiden ojämförligen trakterade'.

Om cittran se StU IV s. 229.

S.22.

r. 11 Varmmätaren hade att uppmäta hö och halm,

som infördes till staden för försäljning, i ett kubiskt

s. k. parmmått av trä. Dylika mått var uppställda på

kajernas lastageplatser. — r. 28 Cherubim, ängel; i

Bibeln omnämnda himmelska väsen, paradisets väk-

tare.
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S. 23.

r. 14 Stenhuggare-Åldermannen Lars Hjortsberg:

stenhuggaren och appareilleuren vid Kungl. Slottet

Lars Hj. (1735—1806) var son till prosten och skal-

den Jonas Hj., som från 1735 var en uppskattad kom-

minister i Maria förs. och 1745 blev kyrkoherde i

Kjula och Sundby. En dotter till denne var den vackra

'Mamsell' Anna Maria Hjortsberg (1737—1809),

som dock redan 1758 hade ingått äktenskap med löjt-

nanten Daniel von Schedvin (1724—1797). Denne
blev beryktad för sitt avslöjande av hovets kupp-

planer 1756, då han såsom belöning erhöll adelskap.

En son till Lars Hj. var Bellmans vän, den store skåde-

spelaren och bellmanssångaren Lars Hjortsberg. Om
denne se StU VI s. 54. — r. 22—23 en Kongl. Lif-

Drabant: Johan Jonas von Schedvin (1763—1823),

livdrabant hos hertig Carl 1790. Livdrabantkåren

hade bildats av Carl XII år 1700 och ägde såsom

livvakt åt konungen bestånd till 1821. Livdrabanterna

hade officers rang. — r. 24 Ful som Nymanskan.

Enligt en av Carlén förmedlad tradition avses här-

med den förmögna bryggareänkan Christina Nyman,

f. Westman. Hon lät åt Carl Stenborg 1784 upplåta

och inreda den teaterscen i det s. k. Kirsteinska huset

vid Nedre Munkbron (senare nr 1, numera rivet),

som blev den Stenborgska truppens mest kända hem-

vist (J. Flodmark, Stenborgska skådebanorna, 1893,

s. 186). Ett silhuettporträtt av "madam Nyman" är

avbildat av Carlén (IV s. 472).
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S. 24.

N:o 13. Ms (egh., 4 s. 4:0) i Trolle-Ljungbys arkiv.

Detta skämtbrev, med sin anknytning till den så

ofta återkommande driften med Tellje (Södertelje),

är i ms. adresserat "Till Gustafwa Maria. Frun på
Ryd S." Härmed avses sannolikt en väninna till skal-

den, fru Maria Gustafva Sandvall, f. Gramsdorff

(f. 1767, d. 1845). Ytterligare ett egenhändigt brev

till henne från skalden ingår nämligen i Trolle-Ljung-

bys arkiv och är avtryckt i StU X s. 8g, där fru Sand-

vall och hennes kontakter med Bellman behandlas.

Fru S. synes även ha hört till kretsen kring fru

Helena Quiding på Heleneberg. — Flertalet av de

omnämnda är skämtfigurer, ofta med anknytning

till fredmansvärlden. Några gestalter ur Bellmans

umgängeskrets omnämnas dock. Dit höra doktor

Anders Blad (se om honom StU I och X), fru Helena

Quiding (StU X s. 127) och hennes ogifte svåger

Jöns Quiding, advokatfiskal vid Kgl. Directionen

över Arméns pensionskassa. Vid sin bortgång 1796

var denne från början mycket välbeställde ämbets-

man och boksamlare skyldig sin svägerska betydande

summor, delvis mot pant av guld- och silverföremål

(Bou. 1796, S.S.A.). Helena Quidings påtagliga

generositet mot sin svåger synes tyda på att de två

stodo varandra nära. Bland osäkra fordringar i Jöns

Q:s dödsbo upptages bl. a. en om 490 rdr bco på den

landsflyktige kungamördaren greve Adolph Ludvig

Ribbing. — Till samma krets hörde även konsistorie-

notarien fil. mag. Carl Dybeck (f. 1759, d. 1841),

14 Bellman
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vilken åren 1791—95 var informator för Helena Qui-

dings son. Denne levnadsglade och musikbitne magis-

ter bör ha haft god kontakt med Bellman, som just

under dessa år flitigt umgicks i fru Quidings hem.

Dybeck blev längre fram prost i Odensvi och blev

far till fornforskaren Richard Dybeck, "Du gamla,

du frias" skapare. Mamselle Wallén: möjligen avses

fröken Margaretha Agata. Wallén, f. 1757. Hon var

dotter till Bellmans vän överste Samuel Chr. Wallen,

vilken synes ha tillhört fru Quidings och troligen även

Abraham Westmans krets. Dybeck gifte sig emellertid

längre fram med kyrkoherdedottern Marie Remmer
från Odensvi.

— Wingmark och Bredström: skämtnamn med an-

knytning till Fredmans Epistlar. — Mamselle Tråna

(Träne?), okänd. — Om fru Quiding och kretsen

kring henne se f. ö. O. Byström i Bellmansstudier

del 8.

S. 25.

r. 2 orlofssedel: "Skriftligt af husbonde meddeladt

betyg åt en tjenare, om dess ledighet ifrån tjensten

samt om dess uppförande och duglighet" (Dalin).

— r. 3 Kumbla=¥Lum\a,.

S. 26.

N:o 14. Tryckt separat, 4:0, Sthlms 1794, tr. hos

Anders
J.

Nordström (ett ex. inhäftat i Vf 33; facsi-

mil i E. Westman).
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Det höga brudparet på Drottningholms slott utgjor-

des av ståthållaren där, friherre Claes Ralamb (f.

1750, d. 1826) och hovfröken grevinnan Ulla von

Duben (f. 1769, d. 1847), båda förgrundsfigurer vid

det gustavianska hovet. Bägge hade kontakter med
Bellman, och på hösten samma år såg de honom som

bejublad sångargäst vid en supé i deras hem i Opera-

huset. Se härom och om makarna Rålamb: O. By-

ström, Bellman i närbild, i Bellmansstudier del 12.

— På baksidan av originaltrycket i Vf 33 har Bellman

skrivit: "Till Fru Vesman. Bellman. Decroy." Den
unge fransmannen Claude Felix Du Croix (de Croy)

var löjtnant vid Sprengtportens regemente och be-

fann sig i bysättningshäktet på Högyaktsflygeln

samtidigt som Bellman. Se härom Bellmansstudier del

13 s. 121.

r. 12 Fauner! Sylpher och Najader! Faun: skogsgud

i rom. myt. Sylph (fr. sylphide): luftande. Najad:

käll- eller sjönymf i grek. myt. — r. 13 casquader,

här troligen fyrverkeripjäser. Jfr nedan dikt n:o 18.

— r. 15 Zephirens flägtar. Zephyros var västanvin-

dens gud i grek. myt.

S. 27.

r. 12 höst; av skalden egh. rättat från "qväll".

r. 1 Hymen, äktenskapets gud i grek. myt.— r. 6 Lik-

som fordom en Dalin. Baron Rålambs far Hans

Gustaf R. var ungdomsvän med Olof von Dalin. Se

Bellmansstudier del 12 s. 59.
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S. 28.

N:o 15. Vf 33 s. 42—43 (egh.; facsimil i E. West-

man). Ett egh. ms. (1 halvsida 4:0, utan åtföljande

teckning) i Antells autografsamling, Finlands Natio-

nalmuseum. — (CU 4 s. 462.)

Den lekfulla versbiljetten, med dess anspelning på
skaldens vacklande hälsa, är riktad till hans domi-

nante vän och blivande förmyndare, bryggaren

Abraham Westman Lorenzson d. y. (f. 1753,

d. 1802); se om honom StU XI s. 67. Brevet prydes

av en nätt, men i detaljerna dilettantisk akvarell, som
visar skalden i det gallerförsedda bysättningsrummet,

liggande med sin sjöskumspipa i mun på en elegant

rokokoschäslong, "kung Fredrics forna säng". Akva-

rellen tycks vara utförd av samme amatör, som

gjort det tecknade porträttet i n:o 7 ovan; jämför

högerarmens hållning! Möjligen är den ett verk av

Bellman själv. — Samma dag, den 20 maj 1794, för-

hördes Abraham Westman i samband med den beryk-

tade Armfeltska processen om sina kontakter med
den häktade Johan Albert Ehrenström. "Som han var

af en blöt och svag caractere" och fruktade för rege-

ringens hämnd, yttrade han efter påtryckning, "att

han ansåg för en skam att vara nämd af en så nedrig

menniskja", vilket yttrande W. senare djupt beklaga-

de (J. A. Ehrenströms Historiska anteckningar, 1883,

II s. 151).
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Antell (fragment) saknar överskriften och har i r. 5

'Abram' i stället för Abraham i Vf 33.

r. 12 Robe de Cour (fr.), hovdräkt.

S 29.

N:o 16. CU 1 s. XIX, där Lars Hjortsbergs uppteck-

ning avtryckes.

Bellman mottog på Högvaktsflygeln en del förstärk-

ningar i sitt kosthåll av goda vänner (se härom

Årstadagboken) . Här besjunger han en soppa och

en grytstek, som översänts från fru Maria Elisabeth

de Broen (f. Grundt 1756, d. 1809), vilkens make,

den firade skådespelaren Abraham de Broen, um-

gängesvän med skalden, sedan 1785 innehade privile-

gium på att hålla biljard och kaffeskänkeri; rörelsen

var förlagd till grannskapet av Kungl. Slottet, d. v. s.

Storkyrkobrinken, nuv. nr 11. Se om makarna

de Broen StU VI s. 91 och 140. — Den fragmenta-

riska sången har nedtecknats ur minnet av en annan

vän till Bellman, skådespelaren Lars Hjortsberg.

r. 4 Rest hafver jag öfver vatten och land: anslaget

anknyter till en mycket populär sång, "Reest jagh och

har til Watten å Land snart sagt til Wärldenes ända".

Den skrevs ursprungligen av Petrus Ombergh som

en bröllopshyllning 1706 till Carl Gyllenstierna och
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Anna Maria Soop och finns, förutom i senare skil-

lingtryck, i ursprunglig form i pompös patentfolio i

K. B. Enligt E. Wrangel skulle sången vara skriven

till en välkänd melodi (Frihetstidens odlingshistoria,

1895, s. 229).

S. 30.

N:o 17. Vf 18 (egh., 1 s. 4:0; facsimil i Tjälvesta).

— (EU 2 s. 273.)

Den versifierade biljetten till skaldens trogna vän-

ner på Tjälvesta gård i Nerike utgör tydligen ett tack

för deras medverkan, då han vid mitten av juni kunde

utlösas ur bysättningshäktet på Slottshögvakten. Där

hade han då hållits i förvar sedan slutet av mars 1794.

Jfr ovan dikt n:o 4. Om makarna Kempensköld, fru

Skytte, fröken Löfling och löjtnant Stiernflycht se

StU XI. 'Den beskedliga Pastorn eller Kyrkoherden'

åsyftar sannolikt kyrkoherden i Snaflunda förs.

Petrus Leufstedt (f. 1733, d. 1805), som helt natur-

ligt var en umgängesvän till familjen på det präst-

gården närbelägna Tjälvesta och som tydligen med-

verkat i aktionen för Bellmans frigivning. — När

J.
D. Valerius, blott adertonårig, "första och sista

gången" såg och hörde Bellman, förekom han yng-

lingen "blek och affallen, med ögonen dunkla och in-

sjunkna, med anletsminen stämplad af mjeltsjuk re-

signation. Också hade nyligen två eller tre bemedlade

prosaiska vänner, oombedda, utlöst honom från den

fångenskap, hvari han, inspärrad af en obarmhertig
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borgenär, under några (minst tio!) veckor tigande

borttrånat." Med möda övertalad att sjunga, upp-

stämde skalden då "Drick ur ditt glas" — "med bru-

ten röst, hvari dock qvarlåg ett mildt rörande väl-

ljud " (Svenska Akad.:s handl. ifrån 1796,

del 25 s. 84). — Versbiljetten åtföljes av en teckning

i lavyr och akvarell, som visar hur den med en

lagerkrans smyckade skalden mottages av en grupp

vänner utanför Högyaktsflygeln. Den mycket dilet-

tantiska teckningen är troligen utförd av Bellman

själv.

r. 10 Movitz, här Bellman. — arma, här eländiga,

svaga.

S. 31

N:o 18. Bland Årstajruns papper, Nordiska Mu-
seet. Par Bricoles arkiv, vol. 95, S.S.A. — Tryckt i

Varia, 1901 s. 380.

De årliga slåtterölen på Fredricsdagen den 18 juli

firades år 1794 för näst sista gången på den till

Årsta gård hörande Sjöängen eller Naboths äng vid

Årstaviken. Värdfolket utgjordes av ryttmästaren

Christian Hinric von Schnell och hans maka Mertha

Helena Reenstierna, Årstadagbokens författarinna

(se om dem StU IX, X och XI). Förutom gårdens

folk var ofta ett femtiotal gäster från grannskapet

och huvudstaden närvarande. Middag och supé intogs
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i en för tillfället uppförd större lövsal: man sjöng,

dansade, sände upp raketer och kanonerade, ibland

med uppåt 300 skott. Om allt sådant har värdinnan

utförligt berättat i sin dagbok, där hon sedan under

decennier på Fredricsdagen vemodigt erinrar om
"den forna Callasdagen". För den 18 juli 1794 har

hon bland gästerna antecknat inte blott Bellman, som
just legat svårt sjuk men kanske ändå själv föredrog

sin sång, utan även hans maka Lovise Bellman och

deras 13-årige son Gustaf. I visan apostroferas bl. a.

hertig Fredric Adolph, vilken att döma av den s. k.

Årstatavlan vid något tidigare tillfälle synes ha

hedrat skördefesten med ett besök. Carl Estenberg

(f. 1728, d. 181 5), assessor i Svea hovrätt och tidi-

gare känd som temperamentsfull mössa (Odhner I

s. 273, 277), tillhörde Bellmans umgängeskrets (se

Brev till Tjälvesta) och var far till arkitekten Pehr

Estenberg, vilken målat Årstatavlan. Den 13-årige

'Adonis' slutligen, till vilken sången dedicerats och

som svänger runt bland skördemännen, är identisk

med baron Carl De Geer (f. 1781, d. 1861), en son-

son till Bellmans beskyddare, entomologen Charles

De Geer på Stora Wäsby (StU IX). Han kom på

1820-talet att fungera som en högt aktad lantmarskalk

och räknades med åren som sin tids rikaste magnat

i Sverige.

* I överskriften har Visa av Bellman uteslutits. PB-

ms har: 'Melodin af Abbé Vogler. — Tillägnad Herr

Baron de Geer.'



Kommentar 4*

r. 10—11 Och hufvuden ej sväfva \ För dessa Skör-

dare: anspelning på franska revolutionens skräck-

välde.

S. 32

r. 2 gräl, här väl ungefär "tomt, flärdfullt tal, loc-

kande till synd". Jfr SAOB. — r. 10 runda: "trum-

virvel som slås vid något festligt tillfälle" (SAOB).
— r. 11 lopp, hastig rörelse, gång. — r. 12 chavader,

de inviterade gardesmusikanternas ytterstrumpor, som
gick upp på halva låret; de hade införts av Gustaf III.

— r. 16 bomber och cascader, fyrverkeripjäser. Jfr

ovan dikt n:o 14. — r. 19 Adoms, i grek. myt. namn

på en underskön yngling; vacker eller sprättig ung

man. — r. 24 bröstkrus, -krås: veckad, ev. stärkt

remsa, som bars på bröstet.

S. 33

N:o 19. Vf 33 s. 45—48 (egh.; facsimil i E. West-

man). Vf 34 (egh.). — (CU 4 s. 441—443.)

Detta och de båda följande skämtprojekten (n:o 20)

till emottagande av Abraham Westman vid hans

hemkomst äro förlagda till hans Fåfänga eller som-

marställe vid Sabbatsberg, där han "hafver haft kost-

nader osparde, att genom odling gjöra berg och kul-

lar frucktbärande" (Elers IV s. 343; se ock StU VII

s. 92

—

95). Carl Forsstrand antecknar härom i Stor-

borgare och stadsmajorer (1918, s. 76): "Enligt be-

näget meddelande av f. sysslomannen A. M. Rosen-
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!• .....
Abraham Westman.

Teckning av A. U. Berndes.

Foto i Stockholms Stadsmuseum.

ström, som väl minns den först i slutet av 1870-talet

rivna Fåfängan, var denna ett fyrkantigt stenhus med
ingång från norra sidan. Bottenvåningen innehöll

förstuga, några smärre rum och kök; våningen 1 tr.

upp utgjordes av ett enda stort rum eller sal. Fönst-

ren voro 4 åt varje väderstreck samt små i botten-

våningen och stora i den övre. Byggnaden användes

på 1850—60-talen till lokal för enklare baler och i

början av 1870-talet till barack för fattiga." — De i

första projektet omnämnda personerna äro bl. a.:

Herr Secret. Theel, troligen kanslisten, senare lant-
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brukaren Albrecht Théel, som var bror till den kände

kirurgen Daniel Théel; Hoj-Kamreraren Elfman, se

ovan n:o 8; Capitaine Nyström, kaptenen vid Stads-

vakten Fredric Nyström, längre fram g. m. West-

mans yngsta dotter, se StU XI s. 152 och Forsstrand

a. a. s. 74; Herr Willman är förmodligen en syster-

son till Westman, se StU XI s. 160; Herr Refunk

Vallentin slutligen är identisk med förre bryggeri-

lärlingen, sedermera Westmans handelsbokhållare

Johan Vallentin Refunk, vilken avled i Sthlm 1798

i sitt 60 :e år.

S. 34.

r. 1 anmodas; Vf 34: 'anmodades'. — r. 2 ordenteli-

gare; Vf 34: 'ordenteligen'.

r. 11 snibbhufva, d. v. s. en bindmössa med spets i

pannan, ett s. k. stycke. Se StU I s. CXLIV, med bild.

r. 14—15 servera: "Servera en kanon, sköta den ge-

nom rengöring, laddning o. s. v." (Dalin). Här är

det givetvis fråga om salutkanoner. — r. 27—28

Post- d'honneuren. Pöste d'honneur (fr.) = heders-

vakt, utpost.

S. 35.

N:o 20. Vf 33 s. 48—54 (egh.; facsimil i E. West-

man). Vf 34 (egh.). — De avslutande verserna

tryckta av R. Steffen i Outgifna dikter af Bellman,

1895, s. 58—59.
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De båda projekten äro samtida med och ge alterna-

tiv till det föregående (n:o 19). Om Anders Elfman

se ovan n:o 8, om Johan Vallentin Refunk se ovan

n:o 19. Av Abraham Westmans barn var Abraham
född 1783, Lorentz 1784, Gustaf 1786, Clara 1790

(se om henne StU XI s. j>8) och 'Lilla Mamselle'

Carolina Margaretha 1792.

r. 20 posito (lat.) förutsatt, antaget. — r. 23 tullbom-

men, som spärrade vägen vid någon av stadens land-

tullar. — a droit, å droit! (fr.): höger om!

S. 36.

r. 2 Hvilket dock; Vf 34: 'Hwilcket alt dock'. — r. 4
Ett annat projekt betecknas i Vf 34 som 'Afskrift' och

har där nederst: 'Coll:'.

r. 3 Ut supra (lat.), som ovan. — r. 14 Med Rune-

mark avses direktören Henric Gustaf Runemark (f.

1 741, d. 1796), innehavare av en av huvudstadens

mer betydande boklådor, som från 1794 låg vid

Gamla Norrbrogatan, närmast Kungliga Myntet. Se

om honom Isidor Bonnier, Ant. om sv. bokhandlare,

1935, II s. 69. — r. 18 Rumormästaren, brunnsmästa-

ren, uppsyningsmannen, en vid Sabbatsbergs brunn

välkänd, uniformerad befattningshavare. Se StU X
s. 113.
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S. 37.

Överskriften till verserna saknas i Vf 34.

45

r. 4 Magistern åsyftar barnen Westmans informator,

bataljonspredikanten vid Arméns Flotta Anders Win-

berg (f. 1753, d. 1831) enligt TL 1794 fol. 123 och

1795 fol. 386, S.S.A. Han hade tillfångatagits vid

Wiborgska gatloppet 1790 och blev 1798 kyrkoherde

vid Skeppsholmen och 1803 i Hjerpås. "En mycket

återhållsam man; förtärde ej kaffe eller the eller

något slags spirituösa. Berömmes ock såsom god pre-

dikant. 'Han var god till att bedja, så att vädret

vände sig'." (J. W. Warholm, Skara stifts herda-

minne, 1871, I s. 148).

S. 39.

N:o 21. Ms (egh.; 1 s. folio) i Bellmans Minnes

saml. (nu i Stockholms Stadsmuseum). Vf 30 s. 41

—

42. — (CU 4 s. 387—388.)

Sången är den sista bevarade, som Bellman riktat

till sin dyrkade väninna, fru Helena Quiding på
Heleneberg, det nuv. Lilla Skuggan vid Lilla Värtan.

Se om henne StU X s. 127 och XI s. 23 samt O. By-

ström i Bellmansstudier del 8.

r. 4 Movitz, här Bellman. — r. 13 De ljusblå vågor:

norrskenet.
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S. 40.

r. 2 lutans sena: skalden spelade vanligen cittra eller

cittrinchen.

S. 41.

'N:o 22. Vf 33, s. 57—59 (egh.; facsimil i E. West-

man). — (CU 4 s. 445—446.)

Detta skämtbrev, liksom det närmast följande, är

riktat till fru Elisabeth Westman. En källare Riga

fanns vid Österlånggatan, men här leker skalden

uppenbarligen med ett besök i staden Riga. Ett par

vänner till Bellmans förtrogne gynnare Elis Schröder-

heim omnämnas. Överinspektören vid Dalarö tull-

kammare Johan Anders Malmgren (f. 1740, d. 1804)

var äldre bror till den kände assessorn och sällskaps-

brodern Olof Malmgren och till fru Elisabeth Théel,

Anna Charlotta Schröderheims trogna väninna. Hon
var gift med överdirektören och kirurgen Daniel

Théel (f. 1744, d. 1795). Med doktor Petreijus slut-

ligen avses teol. dr Joel Jacob Petrejus (f. 1732,

d. 1804), hovpredikant och kyrkoherde i Maria förs.

sedan 1781.

r. 6 Castellholmarna: Castellholmen i Stockholm.

S. 42.

r. 2 Herr Considen Swalin: okänd. — r. 9 Brödren

Elfman, se ovan n:o 8.



Kom mentar 47

S. 43.

N:o 23. Vf 33 s. 59—60 (egh.; facsimil i E. West-

man). — (CU 4 s. 447.)

Denna trots skaldens sjukdom lekfulla skrivelse till

fru Elisabeth Westman är en direkt fortsättning på
föregående epistel. — Herr Lundberg: i Abraham
Westmans hushåll upptas 1790 lärlingen Johan C.

Lundberg, 18 år, och 1795 gossen Petter Lundberg

(ML 1790, TL 1795, S.S.A.). jungfru Theresia var

enl. Carléns uppgift en trotjänarinna hos familjen

Westman.

r. 5 så at jag ännu håller mig vid sängen. Av näst-

följande dikt (n:o 24) framgår, att Bellman verkligen

var sjuk vid denna tid, 'eländig af skjörrbjugg'. —
r. 7—8 min Son Brefbäraren, antingen Gustaf eller

Carl*Bellman. — r. 11 lispund, vigt = 20 skålpund

eller omkr. 8,5 kg. — hårdvallshö, hö från "Ängs-

vall, der marken kännes hård för foten" (Dalin). —
r. 13 vis a vis, vis- å -vis (fr.), eg. ansikte mot ansikte;

här en sorts tvåsitsig vagn. — r. 15 Afnämare, köpare.

S. 44.

N:o 24. Vf 18 (egh., 1 s. 4:0; facsimil i Tjälvesta).

— (EU 2 s. 274.)

Med denna skrivelse avslutas, så vitt man vet, Bell-

mans omfattande korrespondens med vännerna Kem-
pensköld på Tjälvesta (se ovan n:o 17). Brevet pry-

15 Bellman



"Vingad Tiden med sin rulla ".

Laverad teckning av Pehr eller Ulrica Hilleström.
Kungliga Biblioteket.

des av en vacker lavering, föreställande Tiden med
lie och bokrulle, och säkerligen utförd av Pehr Hille-

ström eller hans dotter Charlotta Ulrica.

S.45.

Nio 23. Vf 33 s. 61 (egh.; facsimil i E. Westman).
Vf 34.
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Verserna är riktade till fru Elisabeth Westman. Om
Johan Vallentin Refunk se ovan n:o 19. Om hovkam-

reraren Anders Elfman se ovan n:o 8.

r. 9 cederat boms (av lat. cedere bonis), frånträtt sin

egendom, gjort konkurs. — r. 11 Förmyndare: Abra-

ham Westman hade samma år i juni utsetts till skal-

dens förmyndare, jämte dennes svåger Martin Lind-

ström.

S. 46.

N:o 26. Vf 33 s. 65. Facsimil i E. Westman.

Akvarell av Charlotta Ulrica Hilleström. Kungliga Biblioteket.
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Den älskvärda barnstrofen tänkes framförd till fru

Elisabeth Westman av hennes äldsta, då fyraåriga

dotter Clara Elisabeth. Denna blev mor till bl. a.

stadsarkitekten Ludvig Hedin och därigenom farmor

till författaren Sven Hedin och hans syskon (se om
henne StU XI s. 58). Dikten åtföljes av en akvarell,

säkerligen utförd av Pehr Hilleströms dotter Char-

lotta Ulrica, som även svarat för själva utskriften av

dikten (se härom StU XI s. 124 och i^j) . Akvarellen

visar en förmaksinteriör med makarna Westman och

lilla Clara vid thébordet, medan Bellman föredrar

sången till ackompanjemang av cittra (eg. cister)

.

r. 5 Cithran handterades med förkärlek av Bellman.

Om skaldens bevarade instrument se StU IV s. 229.

S. 47.

N:o 2j. Fotostatkopia hos utgivaren, efter fint prän-

tad utskrift (4 s. 4:0; ej egh.) i släkten Sergels ägo.

— Tryckt i Stockholms Dagblad 25 nov. 1894.

Gracernes Besök har tydligen framförts vid en väl-

komstfest i Sergels ateljé i statybildhuggarebostället

söder om Hötorget. Musiken återgår på ett par äldre

kantater av Bellman, som tonsatts av hans 1792 bort-

gångne vän Joseph Kraus (se härom musikkommen-

taren). Det antikiserande draget i dikten är påtagligt

och helt i samklang med Sergels smak. De damer, som

tydligen voro närvarande vid ceremonin, torde ha
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/

Bellman uppvaktar Anna Rella Hellström, Sergels älskarinna.

Tuschteckning av J. T. Sergel, omkring 1790.

Göteborgs Konstmuseum.

varit kostymerade å 1'antique. — Georg Göthe (Johan

Tobias Sergel, 1898, s. 197) har med tvekan daterat

dikten till Sergels återkomst från den italienska resan

1784. Den har emellertid säkerligen tillkommit först

tio år senare, d. v. s. hösten 1794. Sommaren detta år

hade Sergel uppehållit sig i Köpenhamn, och den
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i sept. 1794 tog han sitt inträde i den danska Konst-

akademien såsom utländsk adjungerad ledamot

(Göthe a. a.s. 262). Någon gång i sept. eller senast

i okt. bör han ha varit tillbaka i Stockholm och då

vid välkomstfesten emottagit denna hyllning av

Bellman, vikens varma beundran för bildhuggaren

kanske här för sista gången fick diktens form. En

bekräftelse bland andra på denna datering av kanta-

ten utgör det faktum, att skalden i okt. 1794 ännu

en gång använder sig av det italienska citatet ur

Metastasios opera, nämligen i bröllopsskriften till

Carl Agardt Pettersson (n:o 28 nedan).

r. 1 Gracemes Besök. Gracer kallades i rom. myt.

"behagets" tre gudinnor. — r. 6—9 Conservati jidele

o. s. v. Mottot är ett nästan korrekt citat efter en aria

i Metastasios operalibretto "Artaserse", akt 1 scen 1.

Även Mozart har använt samma text i en tidig kon-

sertaria. (Meddelat av fil. dr Arne Bergstrand.) I

översättning av fil. lic. Hans Thoresen lyder den:

"Förbliven trogna, Tänk på att jag stannar och läng-

tar, Och någon gång åtminstone Kommen ihåg mig."

— r. 12 Zittra, cittra, se föreg. dikt.

S. 48.

r. 4 stört, hals över huvud. — r. 5 bia, bida, vänta.

— r. 6 Trots mot, oaktat. — r. 7—8 Thalia, Aglaija

och Euphrosin. Thalia, en av antikens nio muser,

komediens beskyddarinna. Aglaia och Eufrosyne, två
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av de tre gracerna. Med Thalia och Eufrosyne anspe-

las här möjligen på Sergels väninnor, de firade

aktriserna och systrarna Fredrique och Euphrosine Löf

(se om dem StU VI). — r. 9 Hör Farna, dess trom-

pet. Farna var i rom. myt. ryktets gudinna; trumpeten

var hennes attribut. — r. 14 galla, galadräkt, fest-

dräkt. — r. 18 Psyches famntag: anspelning på Ser-

gels marmorgrupp Amor och Psyche, som var omått-

ligt beundrad av samtiden — ej minst av Kellgren.

— r. 20 Norden honom återvunnit: Norden bör här

tolkas som Sverige, Stockholm — i motsats till det

sydligare Danmark. — r. 23 din ländstol. Om Ser-

gels fäderneärvda, alltjämt bevarade länstol se StU

X s. 142 (med bild) .
— r. 26 stig, steg.

S. 50.

N:o 28. Tryckt separat 4:0 (ett ex. inhäftat i Vf 33;

facsimil i E. Westman). Sdn 4. — (EU 2 s. 379—383.

Den inledande "Cantate och Chor" även i CU 4
s. 427—428.)

Sondén har på det originaltryck, som ingår i hans

samling av Bellmaniana (W 57 del 4, Linköpings

Stiftsbibliotek), antecknat: "Enligt H. A. Nordströms

Anteckning är detta Blad tryckt på Hofsecret.

C. M. Bellmans bekostnad. Sannolikt är det äfven

af honom författadt." Om attributionen till Bellman

råder ingen tvekan. Brudgummen tillhörde hans när-

mare vänkrets från Sällskapet Par Bricole. Carl

Agardh Pettersson (f. 1765, d. barnlös 18 16) var
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skåning och kusin till den snillrike biskop Carl

Agardh i Karlstad, Frödings morfader. Han var pro-

tokollssekr. i Justitierevisionen, där han 1802 avance-

rade till revisionssekr. Under riksdagen 1809 funge-

rade han som sekr. hos bondeståndet och adlades s. å.

till af Agardh. Inom Par Bricole nådde han högt

genom "nitiskt arbete som tjensteman, talare och vis-

författare" (Kinberg s. 49). PB:s arkiv (nu i S.S.A.)

inrymmer en del tal och visor av honom. Som nygift

var han bosatt på Nedre Ladugårdslandet, kv. Sjö-

man, nya nr 4 (TL 1795, S.S.A.) . Hans maka Anna
Fredrica Sundling (f. 1765, d. 1842) var dotter till

löparen vid Kungl. Hovet Johan Sundling och styv-

dotter till borgaren och skräddaren Jonas Wickman.

S. 51.

r. 3—4 Tungt i vassens glesa vrår Nickar här och

där en svala. Enligt gammal tro övervintrade svalan

på sjöbotten. Jfr StU VI s. 197 och VIII s. 36. —
r. 6 morgonstämma = morgonlåt. — r. 13 Tromans
grad. "Konungens troman" var en hederstitel, som

tillkom högre ämbetsmän. — r. 18 Hymens: äkten-

skapets gud hette enligt grek. myt. Hymen.

S. 52.

r. 12 Blå Porten, tidigare kallat Lusthusporten, låg

nära den gamla bron till Södra Djurgården, delvis

på det område mittemot Nordiska Museet, som nu

tillhör den Wicanderska villan.
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Värdshuset hade anor från slutet av 1600-talet och

var under följande sekel Södra Djurgårdens främsta

näringsställe, där även "den bättre klassen beställde

större måltider och andra tillställningar" (J. P. Tolls-

torp). Troligen ägde Carl Agardts bröllopsfest rum
just på Blå Porten. Vid denna tid innehades värds-

huset av kamrer Nils Cumlander, som höjde dess

anseende. Traktören Petter Klingberg övertog 1806

rörelsen och lät uppföra två — liksom förut vinkel-

ställda — huslängor, gulmålade och med brutna tak.

Därmed vidtog Blå Portens verkliga glansperiod.

De läckra abborrar, som serverades, hade sin andel i

ställets popularitet. I april 1869 brann värdshuset

ner till grunden och återuppfördes ej. Hasselbacken

hade då övertagit den ledande rollen bland Djurgår-

dens näringsställen. Se f. ö. Will Sjöwalls historik i

"å la carte" årg. 21, 1967 s. 178. — r. 15 Med Herr

Philadelphia avses en utlänning, Meyer Philadelphia,

troligen av judisk börd, som denna höst vid fyra till-

fällen framträdde på Stenborgska teatern med en

sorts trolleriföreställningar. Han uppgav sig även

vid tre tillfällen ha fått visa prov på sina talanger

inför kungafamiljen på Drottningholm. Se t. ex. Dag-

ligt Allehanda 23 och 30 sept., 1 och 7 okt, där han

uppger sig vara bosatt i huset nr 156 vid Stadsträd-

gårdsgatan, d. v. s. nuvarande Trädgårdsgatan i

Gamla stan. Carl Stenborgs teater var sedan 1784 be-

lägen i det numera rivna s. k. Kirsteinska huset vid

Nedre Munkbron. Johan Flodmark ger i Stenborgska

skådebanorna, s. 422 ff., en utförlig skildring av den

till slut hårt begabbade trollerikonstnärens verksam-
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het. — Bellmans långa notis om ett stort fyrverkeri

med harmonimusik i Kungsträdgården anknyter tyd-

ligen till det festfyrverkeri där, som med kungens

nådiga tillstånd skulle avbrännas på majestätets

födelsedag den i nov. men som måste uppskjutas

till den 2 nov. kl. 6 e. m. Även där framfördes har-

monimusik. I Bellmans skämtsamma framställning

uppges, att Herr Philadelphia även vid detta tillfälle

stod som arrangör. Så var dock knappast fallet. Se

utförlig annons i D. A. 29 okt., två dagar före

bröllopsfesten alltså. Sannolikt gör skalden blott på
lek denna sammanställning. Vid "konstmästarens"

sista föreställning på teatern den 7 okt. hade näm-

ligen en besviken publik häftigt reagerat, något som

ledde till indignerade insändare både från arrangören

och en anonym besökare (se D. A. 15 och 28 okt.).

— r. 15—16 den Kongl. Parken: Kungsträdgården.

— r. 24 Genier, av lat. genius: skyddsande. — r. 26

Corno copiae (lat. cornu): ymnighetshorn.

S. 53.

r. <)*låga; Tr. har 'tåga'.

r. 6 carmoecin-, karmosin, en djupröd färg. — r. 7

chijjre, namnchiffer. — r. 12 harmonie-musiquen:

"Musik af endast blåsinstrumenter" (Dalin). — r. 15

—18 Conservati jidele o. s. v.: se ovan dikt n:o 27.

— r. 28 Signor Tutanego och källaren Cammara

Obscura: skämtnamn.
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S. 54.

r. 24 *Kundgörelser; Tr. har 'Kundgörelse'.

r. 10 Hans Jacob Seseman (£. 1751, d. 1819), mate-

matiker, privatlärare, riksbekant original, känd för

sina "enfaldiga rimmerier". Vid S:s bröllop i Upsala

1794 "uppvaktade" landshövding Elis Schröderheim

med tryckta verser. Seseman figurerar även (1787)

som preses i Schröderheims Theser uti Campio-

Collegio (Engeströmska saml. nr 83, K. B.). — Se

f. ö. Lundin—Strindberg, Gamla Stockholm, s. 236,

och G. Ljunggren, Sv. vitterhetens häfder, 1873, del

1 s. 167. — r. 12—13 Den namnkunnige Assessor

Swedenborg, son till biskop Jesper Swedberg, nämns

endast ett par gånger i Bellmans skrifter. Akademi-

ledamoten Anders af Botin, som avlidit 1790, till-

hörde Bellmans bekantskapskrets. Se härom StU VIII

s. 180. — r. 15—20 Skepparna bär givetvis skämt-

namn. Petter Bredström var dock en av fredmans-

figurerna. — r. 26 Kongl. Sekreteraren Palmskjöld:

Elias P., död 1719, arkivman och berömd humanis-

tisk storsamlare.

S. 55.

r. 1 Baron Samuel Puffendorph, Pufendorf, den kän-

de tysk-svenske historikern, död 1694. — r. 2

von Neumitz, adlig kammartjänare alltså; skämt-

namn? — r. 4 damask, äldre form för damast:

tungt, mönstrat sidentyg. — imperial-säng: säng med
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från en baldakin nedfallande draperier. — r. 7—

8

för detta varande Stats-Secreteraren Schröderheims

hotel. Bellmans vän Elis Schröderheim hade under

sin storhetstid varit bosatt i ett numera rivet hus vid

Nybrogatan, nuv. nr 9. Se om det S:t Eriks årsbok,

1944, art. av Esther Jacobson.

S. 56.

N:o 29. Vf 33 s. 62 (egh.; facsimil i E. Westman).

Att döma av placeringen i fru Westmans visbok

torde skämtdikten ha tillkommit under hösten 1794.

Om hovkamreraren Anders Elfman se ovan n:o 8.

r. 1 kapprack, lång mansrock, använd som ytterplagg

och liknande en kappa med krage och ärmar. — r. 5

förlova = lova. — r. 8 gnet, lus (eg. ägg av lus).

S. 57.

N:o 30. Vf 33 s. 63 (egh.; facsimil i E. Westman).

Den lilla strofen är nedskriven den 19 nov. 1794 och

är därmed den senast daterade dikt av Bellmans

hand, som vi har i behåll. Den åtföljes av en akvarell,

troligen utförd av mamselle Hilleström, där vi ser

Clara Westman och hennes tre bröder sittande med
bok, papper och skrivdon runt ett fyrkantigt arbets-

bord. Det är fru Elisabeth Westmans namnsdag, då
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"Kära Barn, lät Clara se

Akvarell, troligen av Charlotta U. Hilleström.

Kungliga Biblioteket.

Bellman gärna lät cittran ljuda, och mot det blom-

bekransade namnchiffer, som pryder rummet, lyfter

en amma upp husets yngsta dotter, den tvååriga

Carolina Margaretha. Bakom Clara står en herre med
vinbutelj och pokal i händerna. Färgen på hans

dräkt liksom hans frisyr påminner slående om bilden

av en herre, som med en liknande pokal i hand väl-

komnar Bellman på Abraham Westmans namnsdag

den 18 dec. 1791 (StU XI n:o 51). Måhända är det

i båda fallen fråga om den gemensamme vännen

Anders Hfman.
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S. 58.

N:o 31. Vhw 3 s. 68. Schöm s. 133. — (EU 2 s. 290.)

Dikten är riktad till skaldens vän hovkamreraren

Anders Elfman (se ovan n:o 8) och anspelar på den-

nes verksamhet sedan 1770-talet såsom kommissarie

i Livdrabantkåren. Att döma av inskrivningen i Vhw
3 bör dateringen skjutas bakåt, närmast till 1780-

talet.

Överskriften saknas i Schöm. — r. 2 o. 3 Schöm

har 'Sej'. — r. 5 *enl. Schöm; saknas i Vhw.

r. 1 négoce (fr.), affär, handel. — r. 4. assignera,

ge skriftlig anvisning på betalning. — r. 9 monde-

ring, mundering.

S. 59.

N:o 32. Vf 33 s. 87 (egh.; facsimil i E. Westman).

Makarna Westmans äldsta dotter Clara hyllas här på
sin födelsedag eller kanske namnsdag (12 aug.), som

firas på familjens landställe vid Sabbatsberg (se om
det n:o 19 ovan). Den för oss okände Herr Malén

med sin fiol avbildas jämte en drickande person på
en tillhörande akvarell, utförd av Pehr Hilleström

eller hans dotter Charlotta Ulrica.
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"Med violen vid vår kanna "

.

Akvarell av Pehr eller Ulrica Hilleström.

Kungliga Biblioteket.

Överskriften (ej egh.) står i den akvarellerade vignet-

ten. — Andra strofen defekt i ms; av de sista fyra

raderna är följande läsligt: 'Mediertid i osku

bär och blommor sen skall hon

bädda åt sin '.

r. 6 rolig, munter, glättig.
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S. 60.

N:o 33. Vf 33 s. 25—26 (egh.; facsimil i E. West-

man). Vf 34 (egh.). Sdn 2 s. 124 (strof 1). — (Strof

3 tryckt i EU 2 s. 337; strof 1—2 i R. Steffen,

Outgifna dikter af Bellman, 1895, s. 61.)

Denna svårtydda och disharmoniska dikt är möjligen

riktad mot den Tenggren, som omnämnes i sista

raden och som var föremål för skaldens djupa ovilja

(jfr dikt n:o 75 nedan). Sannolikt avses härmed

hovkamreraren A. Tenggren, med vilken Bellman

1789 hade ett ekonomiskt mellanhavande, där Carl

Stenborg hade ställt upp som borgensman (se Björk-

man s. 148). Ett egh. svar av skalden på Tenggrens

krav finns i U. U. B., sign. Y 63 a. Tenggren figurerar

även i den makabra dödsfantasien "Snart mot en

bräcklig mur, med tvenne spadar jord, Förmultnar

detta bröst", troligen från 1780-talet. (EU I s. 166).

Vf 34 har i marginalen en svårläst variant till någon

bit av dikten. — r. 6 *henna (så i Vf 34 och Sdn);

Vf 33 har 'hänne'.

r. 7—8 ränna Ofta i ert bo April, se ovan dikt n:o 5.

S. 61.

N:o 34. Vf 33 s. 28 (egh.; facsimil i E. Westman).

Vf 34 (egh.) — Tryckt i R. Steffen, Outgifna dikter

af Bellman, 1895, s. 60.

16 Bellman



64 Kommentar

Den rimmade tvättnotan torde vara adresserad till

fru Elisabeth Westman.

Överskriften saknas i Vf 34.

r. 12 Kjolsäckar: påse, fastgjord på insidan av kjolen.

S. 62.

N:o 35. Ms (egh.; 1 s. 4:0) i Autografsamlingen,

K. B. Ett ms (egh.) förr i Adolph Bellmans saml.,

nu i Bellmans Minnes (Stockholms Stadsmuseum) .
—

(EU 2 s. 308.)

Den lekfulla versbiljetten på alexandriner finns i två

egenhändiga utskrifter och är riktad till fru Ewa
Hierta, f. Colliander (f. 1768, d. 4 juni 1794). Hon
hade i okt. 1790 i Finland ingått äktenskap med majo-

ren Adam Hierta (f. 1755, d. 1818), vilken blivit

svärdsriddare efter striden vid Uttismalm 1789 och i

okt. 1794 avancerade till sekundchef för Nylands

jägare. Han tillhörde tydligen Bellmans militära vän-

krets och hade i föreliggande fall sett poeten på en

glad middag.

K B-ms påtecknat med 1800-talsstil: 'Egenhändigt af

Carl Michael Bellman; på baksidan af ett bref till Fru

Hjerta/ — r. 3 skäncka i K B ändrat från 'plägar'. —
r. 10 saknar; SSM: 'sakna'. — r. 18 *Fast (så i SSAl)

;

KB: 'som'. — r. 20 Hennes; SSM har 'Eder'.

r. 2 en korg, korgvagn, vagn med flätad korg.
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S. 63.

N:o 36. Vf 23 s. 137—138 (BPA s. 110). Vs 65:2

s. 53. Nordin 104 nr 120, där daterad 1764 och hop-

förd med den nedannämnda dikten om Wåhlberg.

Rsl 3 s. 9. — Tryckt i Thorgny 22 febr. 1844. —
(EU 1 s. 35; där felaktigt hopförd med en dikt om
Wåhlberg på samma melodi = StU VIII nr 10.)

I vilket sammanhang bordsvisan framförts är ej känt.

r. 3 Nöje: Vs 65: 'nöijet'. — r. 4 hurtig; Vs 65:

'ljuflig'. — r. 6 bort-glömmer; Vs 65: 'förglömmer'.

— r. 9 tolf; Vs 65: 'win'. — r. 13 Lyckans; Vs 65:

'andras'. — r. 16 detta; Vs 65: 'flere'. — r. 17 Vs 65:

'skälm som laget swiker'.— r. 18 Ej är; Vs 65: 'är eij'.

r. 13 Lyckans ras, dess förödande framfart.

S. 64.

N:o 37. Vhw 2 s. 74. Nordin 104 nr 120:1. Win 12

s. 354—356. Sdn 1 s. 60. — (VU 1 s. 94—95.)

Den bacchanaliska åminnelsedikten torde vara skriven

över en ]ohan (Gustaf?) Wåhlberg, f. omkr. 171

2

och sedan 1741 e. o. kanslist i Justitierevisionsexpedi-

tionen. Bellman har ägnat hans fuktiga minne ännu

en dikt, nr 10 i StU VIII. Se vidare kommentaren där

s. 38. I Nordin står som överskrift till n:o 37: "Wåhl-

berg hvilar här med dessa runor ristade öfwer benen."



66 Kommentar

r. 7 Sdn: 'och utan smärta'. — r. ii Win och Sdn:

'Så plär döden i lefnads åhren de största hiulen

ställa'.

r. 3 finkel-juckum, finkeljockum, finkelbrännvin.

— r. 12 Verket stannar, urverket. — r. 13 pimper-

nella, pimpinella, kryddväxt använd i vin. Se StU V
s. 73. — r. 18 prestafven: florbehängd stav, som

bäres av prestaven, vilken går före processionen vid

en begravning.

& 65.

N:o 38. Win 12 s. 43. Vhw 2 s. 31. Vs 104 b s. 144.

Sdn 1 s. 26. — (CU 3 s. 263.)

Den något drastiska skämtvisan har av Anders Fryxell

uppfattats som en autentisk ögonblicksbild ur Bell-

mans privatliv

!

Melodianvisn. enl. Win. — r. 2 Unga; Vlw och Sdn:

'unge'. — r. 4 sjunga; Sdn: 'sjunge'.

S. 66.

N:o 39. Win 12 s. 91—92. Vhw 2 s. 51. Sdn 2 s. 77

—

78. Cod. Coll. 1:7 nr 3. — (EU 2 s. 340.)

Enligt Eichhorn (II s. 406) avses här "sannolikt

Anders Åsberg, f i775j dödgräfvare i Storkyrkoför-
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samlingen. Måhända hade han vedernamnet Matts."

Eftersom dikten av Wallen införts redan omkr.

1767, skulle den alltså vara skriven ante mortem,

vilket i detta fall knappast är orimligt. 'Dödgräfvar

Matts' är väl i så fall snarast en yrkesbroder till

Åsberg.

Överskriften saknas / Vhw. — r. 3 sin lista; Vhw:
'en lista'.— r. 17 Ge; Vhw: 'gif.

r. 7 Politie, polisen, polisväsendet.

S. 67.

N:o 40. Vf 36 (1 s. folio; möjl. egh.) .
— (EU 2

s. 293—294.)

På baksidan av versbrevet har greve Lars von Enge-

ström, i vilkens stora samling manuskriptet hade

hamnat, egenhändigt antecknat: "Carl Michael Beli-

mans den märkwärdiga Lyriska Poetens egenhändiga

skrift till General Auditören Arnell. Denne bjöd

ofta främmande till sin gård Belistad och satte ett

nöye uti att supa dem fulla. De blefwo då hans

söner och ett rum war inrättadt med allt som fordra-

des för den som öfwerlastat sig. Det rumet kallades

barnkammaren."

— Den ogifte auditören Jonas Arnell (f. 1701,

d. 1778) hade adlats av kung Fredric 1743 och fått

generalauditörs titel 1753. Han innehade höga poster

i Stockholms stads brandförsäkringskontor och en
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Bellsta gärd frän söder

efter ombyggnad bl. a. under empiren.

Foto i Stockholms Stadsmuseum.

mängd kommunala o. a. förtroendeuppdrag. Arnells

mångåriga verksamhet som direktionsledamot i

Brandkontoret betygsättes högt av
J.

A. Almquist i

hans historik över verket (1921, s. 178): "denne

nitiske och för allmänna värv intresserade man . .
.".

Bosatt på Bellstad, hörde han i likhet med den unge

Bellman till umgänget hos riksrådet Gustaf Bonde på
det tämligen närbelägna Hesselby slott i Spånga soc-

ken. Det är förmodligen efter ett besök på Hesselby

någon gång i början av 1760-t, som den levnadsglade

poeten kommer ridande till den grånade satyren på
Bellstad och där nödgas att med sådant eftertryck

pressa druvklasen. — Om bebyggelsen på det nutida
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Bellstad (Bellsta), högt beläget en dryg km. nordost

om Bromma kyrka, finns några uppgifter jämte foton

i G. Sellings Säterier och gamla gårdar, 1928.

r. 9 ^Förskräckt; Ms: 'förskräck'.

r. 13 johl, jool = jord. — r. 20 pliten, huggvärjan.

— r. 21 gå an, gå fram, gå hem.

S. 68.

r. 1 Sundby krog låg nära Bellsta, vid Bellsta bro, där

stora landsvägen mellan Solna och Bromma kyrkor

korsade norra delen av Ulfsundasjön. Se t. ex.

G. Biurmans karta över Stockholms omgivningar. —
r. 5 Pagage, bagage, här: patrask, slödder. — r. 6

fourage, fourrage (fr.) foder för hästar.

S. 69.

N:o 41. Dagligt Allehanda 19 okt. 1770. — Omtryckt

i N. Afzelius, Bellman Allehanda dikter, 1965, s. 18.

Den eleganta, men delvis anonyma namnsdagshyll-

ningen till en ung adelsdam skulle, såsom Nils

Afzelius föreslagit, mycket väl kunna vara riktad till

den adertonåriga Hedvid Ulrica De Geer af Leufsta

(f. 1752, d. 181 3). Med hennes föräldrar och syskon

hade Bellman kontakter (se härom StU IX s. 106 £.).

Själv kom Hedvig Ulrica att göra en betydelsefull

insats som avskrivare av Bellmans dikter och hade
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därvid bl. a. tillgång till sin väninnas fru Schröder-

heim, född Stapelmohr, nu skingrade samling.

r. ii *DA har "farten (för 'faten') och 'är' (för

'ät'). — r. 13 *DA har 'winer' (för 'miner').

$ 70.

N:o 42. Dagligt Allehanda 20 okt. 1770 (utan strof

-

indelning) .
— Omtryckt i N. Afzelius, Bellman Alle-

handa dikter, 1965, s. 20.

Även denna dikt kan på stilistiska grunder med säker-

het tillskrivas Bellman. "Parodiska gravskrifter över

fåglar och andra djur var efter antika förebilder en

omtyckt genre på 1700-talet" (Afzelius). Även Bell-

man har vid ett par andra tillfällen besjungit hädan-

gångna burfåglar (StU III s. 42 och VIII s. 75).

Det hos skalden ofta förekommande herdinnenamnet

Iris använder han på 1760-talet med förkärlek i sina

dikter till ungdomsväninnan Ingrid Lissander (StU

VIII).

r. 4 * rof; DA: 'arf.

r. 3 Lifvets Höjvitsman: Döden. — r. 9 glas, tim-

glas. — r. 15 alt bestäldt: allt är fullbordat. — r. 16

prutar, opponerar sig. — snäli, snabbt.
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S. 71.

N:o 43. Norrkjöpings Weeko-Tidningar 23 jan. 1773.

— Omtryckt av O. Holmberg i Samlaren, 1947 s. 106.

Sången har sannolikt tillkommit och sjungits av skal-

den den 7 sept. 1772, den dag då J.
M. Sprengtporten

återkom till Stockholm från Finland och av Gustaf III

hälsades som rikets befriare. S. hade utarbetat planen

till kungens statsvälvning den 19 aug., vilken han

verksamt bidragit till genom att säkerställa Finland.

Den här tryckta strofen står iNWT som ingress till

den något äldre hyllningssång till kungen av Bellman,

"Så lyser din krona nu, Kung Gustaf, dubbelt dyr"

(StU VII n:o 11), som sedan kom att bli det gustavi-

anska skedets mer seriösa kungssång — dock aldrig

så flitigt brukad som Bellmans mer folkliga och

lättsjungna "Gustafs skål!". (StU VII n:o 9). Överste

Jacob Magnus Sprengtporten (f. 1727, d. 1786) över-

hopades med hedersbetygelser av Gustaf III men kom
trots detta redan efter ett par år i allvarlig motsats-

ställning till kungen.

r. 14 *NWT har kommatecken i st. f. punkt efter

Snille.

r. 3 Martis Tempel, krigsguden Mars' tempel.

S. 72.

N:o 44. Win 14 s. 200—202.
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Den virtuost utformade och hittills otryckta suppli-

ken kan av både stilistiska och personhistoriska skäl

med säkerhet tillskrivas Bellman. Den är i Win in-

skriven tidigast 1772. Året innan hade skalden, som

sedan 1767 tjänstgjorde i Generaltulldirektionen, till

förmån för Eric Nordström riktat en supplik (StU

VIII n:o 59) till överdirektören vid Stora Sjötullen

Chr. L. von Stapelmohr (f. 171 1, d. 1782). I dennes

gästfria hem blev Bellman en trägen gäst, och den

unga dottern i huset, Anna Charlotta, ägnade han sin

varma hyllning. Föreliggande supplik för en okänd

tullbetjänt är säkerligen också riktad till von S. Se om
denne StU VIII s. 114.

r. 6 snodt, snart. — r. 11 orrar länt, gett örfilar.

—

r. 14 Smålen, Småland. — r. 15 saglet, sovlet.

S. 73.

r. 3 Lik Jehu. Jehu, israelitisk konung. Lik Jehu = i

rasande fart. — r. 17 många störar: här väl som ned-

sättande personkarakteristik. — r. 23 klåfvar, klovar,

handklovar.

S. 75.

N:o 45. Vf 23 s. 157—158 (BPA s. 126—127).

Vs 86:2 s. 51—52.

Bordsvisan apostroferar i Vf 23 en för oss okänd

Climene — den förmodligen äldsta versionen. I ett
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senare sammanhang (Vs 86:2) hyllar Bellman emel-

lertid en skönhet, som bär initialen L och sannolikt

är identisk med Lovisa Grönlund, hans blivande maka.

Det bör ha varit vid mitten av 1770-t, medan den

första versionen, till Climene, torde vara ett eller

annat år äldre.

r. 4 *döfvar (så i Vs 86); Vf 23: 'söfvar'. — r. 9
'L skål' i Vs 86. — r. n öma; Vs
86: 'mina'. — r. 15 Climene; Vs 86: 'L

r. 5 Astrilds bud: Astrild, kärleksguden hos Stiern-

hielm, se StU VII s. 40.

S. 76.

r. 7 Climenes; Vs 86: L '. — r. 8

hennes; Vs 86: 'denna'.

S. 77

N:o 46. Ms (1 s. 8:0), som ingick i Adolph Bellmans,

senare Isidor Bonniers samling; nu i Stockholms

Stadsmuseum.— (OJ 4 s. 411.)

Dikten från den flitigt frekventerade Sabbatsbergs

hälsobrunn är säkerligen riktad till den av skalden

varmt avhållna svägerskan Jeanne-Marie Grönlund

(f. 1756, d. 1837), vilken han uppvaktat med en rad

graciösa poem. Om henne se StU IX s. 72. Om
Sabbatsberg se StU VII s. 92.
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r. 2 pyrmonter-vatten, hälsovatten från mineralkällor

i Pyrmont, en kurort i Hannover. — r. 8 en Lazarus,

en fattig, tiggare. — r. 13 de kärl man nedersänkte,

d. v. s. i "surbrunnen".

£ 78.

N:o 4j. Hivad Nytt? Hivad Nytt? 2 juli 1777. —
(EU 2 s. 90.)

Om Norrmalms hälsobrunn, en särskilt vid mitten av

1700-t. mycket besökt surbrunn och kuranstalt vid

Surbrunnsgatan på övre Norrmalm, se Carin Lind-

Norrmalms hälsobrunn.

Akvarell av A. F. Cederholm omkring 1800. Upsala Universitets-

bibliotek.
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skog, Clas på Hörnet, 1932 s. 27. I Hwad Nytt?

har Johan Simmingsköld bifogat en notis: "Wid
Norrmalms Helso-Brunn skrefs desse wersar wid et

besök af Herr Hof-Secret. Bellman."

r. 2 Uslinge, högst olycklige. — r. 11 öm, varsam,

kärleksfull.

S. 79.

N:o 48. Vs 86:2 s. 63.

Sången, med sin frejdiga rytm lånad från Gustafs

skål! och med sin apostrofering av 'Mör och Sven-

ner', tycks ha framförts vid någon festlighet i anslut-

ning till skaldens stundande bröllop. Hans giftermål

med Lovisa Grönlund (se om henne StU IX s. 36)

ägde rum den 19 dec. 1777.

S. 80.

N:o 49. Rsl 1 s. 43.

Hyllningssången till Naumanns ära har endast be-

varats i en avskrift av mamselle Risell, skaldens

väninna. Att Bellman är upphovsman till dikten är

uppenbart. Den tyske tonsättaren ]ohann Gottlteb

Naumann (f. 1741, d. 1801) kallades genom grevin-

nan Augusta Löwenhielms förmedling av Gustaf III

till Stockholm, där han första gången vistades 1777

—

78 och komponerade operan "Amphion", med text
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J. G. Naumann.

Gravyr 1802 efter målning av Anton Graff. Kungliga Biblioteket.

av G.
J.

Adlerbeth. Till den svenska operarepertoa-

ren bidrog han senare med "Cora och Alonzo"

(1782) och mästerverket "Gustaf Wasa" (1786).

r. 2 hans slag, d. v. s. på lyran. — r. 4 Zephiren, den

milda västanvinden. — r. 8 Jofur, Jupiter; se StU IV
s. 234. — r. 9 alcov, välvt utrymme i en vägg för

sängen.
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S. 81.

N:o 50. Schgm s. 231 (egh.). Vhw 6 s. 86. — (VU 2

s. 355-)

Strofen om det 'tripolitanska" dryckeskärlet, som

överräckes till en vän, torde i likhet med en känd

episod i Kungsträdgårdsepisteln (Fr. Ep. n:o 37) vara

inspirerad av det andra stockholmsbesök i utpress-

ningsärenden, som det tripolitanska sändebudet Haggi

Abderrahman Aga avlade från 13 aug. 1779 till

16 maj 1780. Närmast föregående dikt i Schgm är

nämligen daterad den 19 aug. 1779. Sändebudets tidi-

gare besök i Stockholm 1773 hade Bellman förevigat

i Fr. Sg n:o 30. Jfr härom N. Afzelius, Myt och bild,

1964 s. 81.

r. 3 af ändrat i ms från 'med'. Vhw har 'af.

r. 9 Barbarie, Barbareskstaterna, namn på länderna

längs Medelhavets södra kust.

S. 82.

N:o 51. Stockholms Posten 18 sept. 1779. — Om-
tryckt i S. Ek och Å. H. Hanson, Dikter i Stock-

holms Posten 1778—1 78 1, 1948 s. 126.

Denna färgrika ögonblicksbild är, liksom de båda

följande dikterna, endast bevarad genom avtryck i



78 Kommentar

Stockholms Posten 1779, vilket även torde beteckna

tillkomståret. De äro osignerade men säkerligen av

Bellmans hand. — Med den lilla Nåden, som trip-

par in vid Sanct Olof, avses utan tvivel Lovisa von

Plat eller Platskan, en av stadens mest kända kopp-

lerskor. Hon bebodde egen fastighet i kv. S:t Olof,

omedelbart sydväst om S:t Olofs gamla kapell. Hon
avled vid omkring 70 års ålder i okt. 1785, då Bell-

man skrev ett par parodiska minnesdikter över henne.

Se om dem och om Platskan StU X s. 12.

r. 5 deshabillerad, iförd vardagsdräkt. — r. 17 Sanct

Olof, kapell från 1600-talet, beläget på platsen för

nuv. Adolph Fredrics kyrka.

S. 83.

N:o 52. Stockholms Posten 25 okt. 1779. — Omtryckt

i Ek-Hanson, o. a. a. s. 126.

Trots den första strofens burleska upptakt är vers-

biljetten säkerligen riktad till skaldens glada och med
dikter ofta uppvaktade svägerska Jeanne-Alarie Grön-

lund (se om henne ovan dikt n:o 46). Såsom sekre-

terare i Nummerlotteriet gav Bellman emellanåt, så-

som här, skämtförslag på lottnummer till hugade

köpare. Så sker till exempel i ett brev till fröken

Löfling på Tjälvesta i juli 1793 (StU XI n:o 109).

r. 2 stubben, stubb, kort underkjol. — r. 3 celadon,
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ljusgrön färg. — r. 5—6 på klubben Intet långt från

Långholms-bron: måhända krogen Blå Kanin, som
tycks ha legat inom Spinnhusets område på Lång-

holmen. Se härom N. Afzelius, Fröjas Tempel och

Spinnhuset, i Bellmansstudier del 11. — r. 12 Lotteri,

Nummerlotteriet, där Bellman var sekreterare. —
r. 17 Terne, lotteriterm.

S. 84.

N:o 53. Stockholms Posten 28 okt. 1779. — Omtryckt

i Ek-Hanson, o. a. a. s. 126.

Anspelningar på samtidskrönikan blandas gärna, som

här, in i Bellmans tillfällesdiktning.

r. 2 Konung Theodor, Theodor von Neuhof (o. 1686

—1756), tysk baron, blev efter ett äventyrligt liv för

en tid konung av Corsica år 1736. Han slutade sitt

liv i England, där han i flera år var bysatt för skuld.

— r. 4 Drottning Anna: Anna Stuart, dotter till

Jacob II och drottning av Storbritannien och Irland

1702—14. — r. 6 du Himmelsblåa Herre: en serafi-

merriddare med blått ordensband.

S. 85.

N:o 54. DGr 3 s. 70—71. Eht s. 306—307. — (EU

1 s. 175.)

Impromptut vid Olof vonDalins och Samuel Klingen-

stiernas grav torde av Bellman ha tillställts änke-

17 Bellman
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drottning Lovisa Ulrica, som 1769 hade låtit anlägga

gravkullen med dess "pyramid" på Lofö kyrkogård.

Klingenstierna hade efterföljt von Dalin som infor-

mator åt kronprins Gustaf, och i den namnkunnige

naturvetenskaparens hem hade Bellman som ung

umgåtts (se StU IX s. 183). Dikten som sådan riktar

sig tydligen närmast till minnet av Dalin, och det

gör även ett annat impromptu vid skaldegraven från

midsommardagen 1777 (StU IX n:o 43). Till moti-

vet återkommer Bellman så sent som i ett brev till

hertiginnan Hedvig Charlotta från maj 1794 (StU

VII s. 174).

Överskriften lyder i Eht: 'Tanckar af Obelisque

Tasken vid v Dalins och Klingenstiernas Graf vid

Lofö kyrcka'.

r. 15 en Minerva: drottning Lovisa Ulrica.

S. 86.

N:o 55. CU 4 s. 287. — Ett ms ingick i Adolph Bell-

mans, senare Isidor Bonniers samling.

Den lilla suppliken har en metrisk uppbyggnad, som

Bellman gärna använde sig av på 1770-t. Enligt en

ant. av L. von Hauswolff inbringade dikten 2 ducater

från Botin (Hauswolff, vol. 28 s. 27, L. U. B. Med-

delat av Nils Afzelius). Kammarrådet Anders Botin

(f. 1724, d. 1790) adlades 1776 till af Botin, varför

dikten torde vara något äldre. Botin var kameral-



Kommentar 8r

historiker och tillhörde bl. a. direktionen för Num-
merlotteriet samt från 1786 den första medlemsupp-

sättningen i Svenska Akademien. Om hans person-

förbindelser med Bellman se f. ö. StU VIII.

r. 5 karpus: "Ett slags landtmannamössa, med på
sidorna uppfästade klaffar, som kunna fällas ned vid

fult väder" (Dalin). — r. 9 ducat, guldmynt, som
präglades i Sverige sedan 1654.

S. 87.

N:o 56. Vf 36 (egh. fragment).

Fragmentet utgör tydligen slutstrof till en i övrigt

förlorad dikt, såsom bl. a. mellantecknen upptill ut-

visar. Dateringen bör snarast flyttas fram emot 1790-t.

— se härom musikkommentaren. Adressaten är

okänd; Christina-dagen inföll den 24 juli.

r. 2 Najad (grek. myt.), käll- eller sjönymf. — r. 5

Vädren, vindarna.

S. 88.

N:o 5j. Vhiv 6 s. 106.

Tackdikten, som har okänd adressat, omramas i Vhw
av dikter både från 1770- och 80-talen.

r. 2 Auctor (lat.) författaren. — r. 8 mångle-stol,

månglerske-stol.
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S. 89.

N:o 38. Vhw 3 s. in—112 (där felaktigt uppdelad

i 4 strofer). — (VU 1 s. 165.)

I den lekfulla vinterdikten riktar skalden en avskeds-

skål till någon för oss okänd vän, som bryter upp

från ett glatt lag. Platsen är Rydboholms slott vid

Stora Värtan. Det innehades vid denna tid av greve

Magnus Fredric Brahe (f. 1756, d. 1826), son till den

1756 avrättade Eric Brahe och fader till Carl XIV
Johans gunstling Magnus Brahe. Den unge Magnus

Fredric B. kom, efter en flerårig bildningsresa utom-

lands, att intaga en framskjuten plats redan vid

1778 års riksdag, där Bellman samtidigt fungerade

som notarie i bondeståndet. Vid sidan om politiken

hade Brahe omfattande kulturella intressen. På Ryd-

boholm visade de sig i att han anskaffade en dyrbar,

modernt orienterad boksamling och dessutom anlade

den tidstypiska och vackra engelska parken invid slot-

tet.

S. 90.

N:o 39. FHS s. 66—

6

1 .
— (SU 6 s. 303—304.)

Den vackra, temperamentsfulla och frispråkiga Eva

Helena Ribbing (f. 1743, d. 1813) var född Löwen
och gift med riksrådet Fredric Ribbing, som utsågs

till greve den 27 dec. 1778 och var överstemarskalk

vid änkedrottningens hov. Med Lovisa Ulrica och

hennes krets hade Bellman en hel del kontakter.
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Grevinnan Eva Helena Ribbing.

Osignerad oljemålning.

Foto S. P. A.

En son till makarna R. var Adolph Ludvig Ribbing,

den blivande kungamördaren. Av grevinnan R:s häf-

tighet och högmod tecknas en amper bild i ett brev

av nov. 1777 från den omdömesgille G. J.
Ehren-

svärd, vilken betecknar henne som "den elegantaste

men också den hårdaste" av hovets främsta damer

(E:s Dagboksanteckningar, 1878, II s. 306).

r. 4 Skenen (grek. myt.), en varelse, hälften kvinna

och hälften fågel, som med sin sång lockade sjö-
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farande till sig och åt upp dem. — r. 12 Dödens
Herrskap = Parcerna (rom. myt.), ödets gudinnor,

motsvarande grekernas moirer, Clotho, Lachesis och

Atropos.

S. 91.

r. 18 *enl. SU; FHS saknar 'med ett'.

S. 92.

N:o 60. Schöm s. 169—173. — (EU 1 s. 168—169.)

Den originella och självrannsakande dikten är riktad

till en uppbördsman, som bjuder skalden på middag,

assisterad av sin piga Lona. Det fanns verkligen en

av de fruktade uppbördsmännen, med vilken Bellman

genom åren uppehöll mycket vänskapliga kontakter,

och det var uppbördskommissarien Gustaf Thåström

(f. 1754, d. 1803); det ligger nära till hands att

tänka sig honom som adressat även i detta fall.

Om Th:s och Bellmans mångåriga förbindelser se StU

IX s. 168.

r. 3 *den; Schöm: 'Denna'. — r. 22 *skull; Schöm:

'skall'.

r. 6 reste-längd, förteckning på försumliga skatte-

betalare.— r. 20 på stegen, d.v.s. till galgen.

S. 93.

r. 5 snöret, repet på galgen.
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S. 94.

N:o 61. Dagligt Allehanda 26 april 1781. — Om-
tryckt i N. Afzelius, Bellman Allehanda dikter, 1965,

s. 23.

Den avsedda middagen gick tydligen av stapeln sön-

dagen den 22 april 17.81. Skalden hade laga skäl för

sitt uteblivande. Hans maka väntade nämligen sitt

första barn, och redan den 27 april föddes sonen

Gustaf till världen. På Kungsholmen hade Bellman

talrika vänner. Med en av dem, den vittre och musi-

kaliske rådmannen Johan Wellander, utbytte han i

aug. s. å. versbiljetter angående en middagsbjudning

till W. (StU IX s. 166). Måhända är denne adressat

även i föreliggande fall. Se vid. Afzelius, a. a.

r. 10 Lazarettet, Serafimerlasarettet på Kungholmen.
— r. 14—15 at Lögnens Fader Mest grasserar i April:

aprilskämten.

S. 95.

N:o 62. Dagligt Allehanda 26 okt. 1781. — Omtryckt

i N. Afzelius, Bellman Allehanda dikter, 1965, s. 26.

^Att impromptut är författat av Bellman, är uppenbart;

Nils Afzelius har med en ingående stilanalys säkrat

attributionen. Av någon anledning har skalden låtit

en för oss okänd signatur stå som författare; han

har gjort på samma sätt vid ett par andra tillfällen.

Det kabinettsskåp, som dikten åsyftar, utfört av
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Cabmette med Färgstoftet'

utfört av N. P. Stenström och skänkt till Gustaf III L781 av

Adrian Hardt. Drottningholms slott.
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ebenisten N. P. Stenström, prydes av intarsior med
motiv från silkesfärgeriet, och i bronsbeslagen avbil-

das en del verktyg för samma hantverk. Den inre bak-

sidan är täckt av silkesdockor i de mest skiftande

färger. Denna praktmöbel förvaras alltjämt på Drott-

ningholms slott. — Ytterligare en bellmansdikt till

Adrian Hardt (n:o 69 nedan) synes bekräfta, att

denne tillhörde skaldens närmare bekantskapskrets.

Färgaren och överdirektören Adrian Hardt (f. 1734,

d. 1795) var en driftig yrkesman, som dock av Bell-

mans båda dikter att döma haft att kämpa mot kri-

tiska röster inom 'de låga Gillen'. Nils Afzelius (se

vid. hans ovan angivna arbete, s. 47) håller för tro-

ligt, att H. med sin konungsliga gåva "önskat erhålla

något privilegium för sina tillverkningar eller för-

svara sig mot konkurrenter". Catons nedan f. f. g. re-

producerade porträtt av H. ger oss intrycket av en syn-

nerligen viljestark personlighet.

r. 3 Cabinette, här kabinettskåp. — r. 7 Nattens

bloss: stjärnorna. — r. 8 docka, här snodd av silke.

— r. 14 Snillen, begåvningar.

S. 96.

N:o 63. Schöm s. 302. — (EU 2 s. 283.)

Det är tydligen i Timmermansorden, som sången har

framförts (jfr strof 1: 'Kom Lärling, med din Mäs-

tare'). Stormästare (r. 3) eller generalguvernör var

där under åren 1780—92 överste Carl Pfeiff (f. 1735,
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d. 1792); det var han som under mycken kritik ge-

nomdrev inköpet av egendomen Ericsberg vid Träsket

(se om den StU IV s. 163), vilket framsynta förvärv

tryggat Timmermansordens ekonomi. Elis Schröder-

heim, vilken jämte stormästaren hyllas av sin vän

Bellman, hade blivit medlem av orden redan 1765

och kom långt senare att hålla parentationen där över

Pfeiff. Om Bellman, som invoterades i orden den

14 febr. 1778, heter det, att han ej synes ha varit

"särdeles flitig", enär han befordrades till andra

graden först 1785 och till den tredje 1786. Därmed
avslutades hans avancemang inom orden (Timmer-

mansorden. Minnesskrift, 191 1, s. 40). — Sången är

endast bevarad i Schöm, där en strax efter följande

gravdikt av Bellman är daterad 19 maj 1784.

S. 97.

N:o 64. M. Ch. Holtermans minnesalbum (daterat

1784 på pärmens framsida), egh. av Bellman, Nor-

diska Museet. — Tryckt av A. Baeckström i Fata-

buren, 1937 s. 164.

Den eleganta hyllningsstrofen är riktad till Maria

Charlotta Holterman (f. 1768, d. 1841), dotter till

direktören i Ostindiska kompaniet Martin Holterman

och hans andra hustru Charlotta Arfwedson. Hon
gifte sig redan 1786, vid 18 års ålder, med den för-

mögne Anders Wahrendorff, som adlades 1805 och

fick bergsråds titel 181 3. Bellmans dikt är måhända

skriven före den firade adressatens giftermål, i så
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Maria Charlotta Holterman.

Pastellmålning av J. Forsslund.

Foto S. P. A.

fall mellan åren 1784 och 1786. Se vid. A. Baeck-

ström i ovan anfört arbete.

r. 3 förtycka, illa upptaga, misstycka.

S. 98.

N:o 65. Schöm s. 156—157. — (EU 2 s. 332.)

Den varmt kända porträttskissen har form av ett

akrostikon, där versradernas inledningsbokstäver for-
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mar mottagarens namn, i detta fall Jöran Schröder-

heim. Se om honom dikt n:o 6 ovan. Det avslutande

partiet med 'Den ena' och 'den andra' torde direkt

anspela på bröderna Jöran och Elis Schröderheim, två

av Bellmans trognaste vänner och välgörare. — Även

denna dikt är endast bevarad i Schöm, som några

sidor tidigare upptar en till 9 okt. 1785 daterad bell-

mansdikt. Ifall de tre sista versraderna med deras

tal om 'motgång' skulle syfta på Elis och ej på Jöran

Schröderheim, bör dock dateringen framflyttas till

1790-t, till järnåren efter Gustaf III:s död, då

gustavianerna öppet förföljdes under Reuterholms

regim.

r. 12 *Rådfrågar; Schöm: 'Rådfråga'.

r. 2 äggbubbert, ett slags maträtt, tillagad av bl. a.

ägg. — r. 10 alt lovad, allt vad som helst.

S. 99.

N:o 66. Schöm s. 165—166. — (EU 2 s, 333.)

Vem denna beska humoresk riktar sig till är okänt.

Den är endast upptecknad i Schöm, där något tidigare

ett par bellmansdikter från mitten av 1780-t. åter-

finns.

r. 4— 5 sitta tungt till häst Vid Packar-Torgska riken:

dömd till att rida på den s. k. Trähästen, som var
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uppställd på Packartorget (nuvarande Norrmalms-

torg). Med 'viken' avses inre delen av Nybroviken,

det s. k. Katthavet (nu Berzelii park). Se bl. a.

J.
Elers, Stockholm, 1800—01, del 2 s. 154, och Lun-

din—Strindberg, Gamla Stockholm, s. 609. — r. 12

Filou (fr.) skälm, filur.

s. 100.

N:o 6y. Ms (egh., 1 s., beskuret) hos tekn. lic. Göran

Schröderheim, Gislaved. Schöm s. 265. — (EU 2

s. 143.)

Impromptut om slädfärden kan möjligen ha tillkom-

mit hos Jöran Schröderheim, vilken bevarat det både

i original och i avskrift. En liknande olycksfärd hade

Bellman ett drygt år tidigare utförligt tecknat i en

sång för bröderna i Par Bricole (StU X n:o 5).

r. 3 lustigt i ms ändrat från 'lyckl'. — r. 4 Där i ms
ändrat från 'då'.

r. 2 Fru Thetts, havsgudinnan, se StU VI s. 166. —
r. 3 Kaprat sig, kapat, knipit sig. — r. 4 rack, ett

slags större släde.

s. 101.

N:o 68. Vhw 6 s. 83.

Hyllningsdikten till 'Monsieur Thomas' är enligt

C.-G. Stellan Mörner riktad till den danske musikern

Thomas Christian Walther. Den bör därför dateras
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till febr. 1776 och är alltså här felplacerad i text

avdelningen. Se vidare musikommentaren.

r. 9 en sömn — en dvala, här: betaget försjunkande

— r. 16 Apollos son, skald.

S. 102.

N:o 69. Dagligt Allehanda 14 nov. 1787. — Om

mv m 1
1 11 '"

IIB" JI!

\

Adrian Hardt.

Teckning av J. L. Caton.

Kungliga Biblioteket.
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tryckt i N. Afzelius, Bellman Allehanda dikter, 1965,

s. 32.

"Också alexandrinerna till Adrian Hardt måste till-

skrivas Bellman. Till både innehåll och form står de

mycket nära de retoriskt pompösa och tunga Augusti-

talen, där skalden aldrig tröttnar att underdånigt

prisa sin monarks nit för 'Konster, Slögd och smak'.

Det ser ut som om dikten hade tillkommit med an-

ledning av att färgeridirektören för sina tjänster

hade hedrats med ledamotskap i något 'fria Konsters

gille'. Men orden har kanske en allmännare syftning.

Poeten går här ännu en gång in på den avund som

hindrade Hardt i hans yrkesutövning och antyder att

han på något sätt har fått rätt gentemot konkur-

renterna" (Afzelius, a. a. s. 51). Om Adrian Hardt se

dikt n:o 62 ovan.

r. 4 Slöjd, hantverk. — r. 7 rock, ryckte. — r. 9 Snil-

lets, begåvningens.

S. 103.

N:o jo. Vhw 6 s. 158. — (CU 4 s. 456.)

Som synes parodierar dikten den professionella be-

gravningspoesien och dess utövare. I Vhw är en rad

kringliggande dikter daterade 1787.

S. 104.

N:o ji. Vhw 6 s. 261—262. Där införd under huvud-

rubriken 'Strö Skrifter'.
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Adressaten till den känslosamma dikten är anonym.

Troligen har den samband med skaldens beprövade

verksamhet i något välgörenhetssammanhang. Den
omges i Vhw av dikter från 1787 och 1788.

r. 6 At, så att. — r. 18 linne, papper, tillverkat av

linnelump.

S. 105.

N:o 72. Vhw 4 s. 60. — (VU 1 s. 199.)

Sången, som föredragits på skaldens födelsedag vid

något besök i Upsala 1788, utgör tydligen en drift

med de ofta övermaga och supiga studenterna och

deras kontroverser med borgare och skinnbrackor.

r. 4—5 Floberg, Hoppenstedt, krögare i Upsala. —
r. 10—12 Kroken (Krok) och Berggren: nu okända.

— surtouten, syrtuten, överrocken. — r. 16 Skinn-

brackors, här väl: arbetsfolk. — r. 17 hic, hcec, hoc.

latinskt pronomen: denne, denna, detta. — r. 21

trumfas, spela ut alla sina trumf.

S. 106.

N:o 73. Vhw 4 s. 99.

Vem den unga Gustafva är, vilkens födelsedag firas

på Gustafsdagen 1788, vet vi icke.

r. 8 tolka, uttyda. — r. 12 tross och drag, förråd.
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S. 107.

N:o 74. Tryckt separat hos Joh. Chr. Holmberg,

Sthlm 1788 (K. B.) — Ett egh. ms ingick i Adolph

Bellmans, senare Isidor Bonniers samling. — (EU
2 s. 168—169.)

Kungsholms kyrka hade vid sin invigning 1688 upp-

kallats efter Carl XI :s varmhjärtade drottning, Ulrica

Eleonora, som Bellman i dikten bringar sin hyllning.

Sekelfesten ägde rum första söndagen i advent, den

30 nov. 1788. Möjligen upplästes poemet vid detta

tillfälle eller utdelades i tryck till församlingens med-

lemmar.

r. 4 Non vixit dignior unquam (lat.) Var enl. not på
titelbladet av originaltrycket 1788: "Inscriptionen på

Drottning Ulricae Eleonoras medaille, slagen i Dan-

mark efter Hennes död." I översättning: Aldrig levde

någon mer värdigt. — r. 5 Zions Barn, den kristna

församlingen. — r. 17—19 Celsius-Nymansson: Bis-

kop Olof Celsius i Lund hade varit kyrkoherde i

Ulrica Eleonora församling 1753—60, och Nils

Jacob Nymansson detsamma 1770—77.

£ 109.

N:o 73. Vhw 5 s. 11—12. — (EU 1 s. 178.)

Riksgäldskontoret tillkom 1789 och utgav från s. å.

sina kreditsedlar, som snabbt föll i kurs. Tidigast från

18 Bellman
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detta år är Bellmans dikt, som i raljant form avspeg-

lar skaldens vid denna tid alltmer tilltrasslade eko-

nomi.

r. 7 *Tenggrens; Vhw: 'Tengrens'.

r. 2 Björnar, fordringsägare. — -r. 4 discont, gott-

görelse genom avdrag vid för tidig inbetalning,

främst vid inlösen av växlar. — r. 5 riksgälds-tider.

Riksgäld = statsskuld. — r. 7 Tenggrens klor. Om
hovkamrer A. Tenggren, se ovan n:o 33. — r. 12

Sedelhafvarn, innehavare av en skuldsedel. — r. 13

Malmsten, okänd. — r. 14 Riks-Marskalkens. Slotts-

kansliet (r. 17) sorterade under riksmarskalken, vil-

ken i lagsökningsärenden hade domsrätt över hov-

sekreteraren Bellman. — r. 15 firabend, fyrabend:

kvällsledighet. — r. 16 Wetzen, Joachim Wetz, den

kände sakföraren i Fredmans Epistlar.

s. 110.

N:o 76. Vhw 6 s. 134—135. Schöm s. 80—82. —
(CU 4 s. 392—393-)

En mer utförlig katalog över dagens flyktiga bestyr

har Bellman sammanställt redan i sin ungdom. Det

sker i den satiriska dikten om De skönas levnadslopp,

"Skåda sin morgon, sitt öga gnugga glad", som till-

kom någon gång i början av 1760-t. (CU III, Fred-

mans Testamente n:o 139). Skildringen av hur hov-
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kamrer Elfman (se dikt n:o 8 ovan) tillbringar sin

dag är inskriven i Vhw möjligen mot slutet av 1780-t

och i Schöm efter år 1785.

r. 2 *Camrerarn; hss: 'Camreraren'. — r. 5 *Clare-

rarn; hss: 'Clareraren'.

r. 10 N ebb ens: Johan Abraham Nebb, traktör och

mästerkock, se StU II s. 89. — r. 11 Cinque, här i ned-

sättande, något oklar betydelse; jfr tärningsspelets

cinka, en femma, ett ödestal, och cinkadus, en femma
och en tvåa; slump, slag, örfil. — r. 13 Mamsell

Maja Lisa (Borgman) hade ett känt kaffehus i

Bergstralska husets flygel åt Riddarhustorget. Se StU

XI s. 142. — r. 17 gräl, bråk.

S. 111.

— r. 2 sin läder-rem: på käppen. — r. 4 rullan, listan,

förteckningen, — r. 5 läsa sin pulpet, låsa sin skriv-

pulpet. — r. 8 rolighet, 'lugn.

S. 112.

N:o 77. Schöm s. 185—186. — (EU 2 s. 335.)

De fyndiga alexandrinerna har endast bevarats i en

avskrift av Jöran Schröderheim (se om honom dikt

n:o 6 ovan). Den förtroliga dedikationen gör det

likaledes möjligt, att han är adressaten. I uppbyggnad

och ton har dikten emellertid beröringspunkter med
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ett versbrev, troligen från 1787, till den i likhet

med Bellman giktsjuke vännen Torsten Groth, vilken

nog också är tänkbar som adressat. Ett par festliga

brev på alexandriner till Daniel Kempensköld är

från samma år och återfinnas, liksom brevet till

Groth, i StU X (n:o 24, 28 och 43). Föreliggande

versbrev torde vara från ungefär samma tid, och i

varje fall från 1780-talet.

r. 16 *spänne'; Schöm: 'spännet'. — r. 17 Chor, egh.

av Bellman rättat från 'Cader'.

r. 4 skräder, klandrar, nedvärderar. — r. 8 räcken,

rack, ett slags större släde. — r. 11 Man kippar skon:

skorna nedtrampas till hasor. — r. 18 en sup pome-

rans, brännvin, satt på pomeransskal. — r. 19 com-

mission, uppdrag. — r. 22 Kolmätar-gränd, illa be-

ryktad gränd mellan Västerlånggatan och Myntgatan.

Se StU I s. 94.

S. 113.

N:o 78. Vhw 5 s. 10—11. — (EU I s. 177.)

Strofen, som inskrivits i Vhw omkr. 1790, torde vara

från denna tid eller någon gång från 1780-t.

S. 114.

N:o 79. Vhw 5 s. 12. — (EU 2 s. 302.)
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Den lilla strofen är möjligen ett julklappsrimmeri.

Syskonparet är okänt.

r. 5 Hymen (grek. myt.), äktenskapets gud.

S. 115.

N:o 80. Vhw 5 s. 12. — (EU 2 s. 341.)

Dikten är i Vhw inskriven tillsammans med den

föregående och torde vara från ungefär samma tid.

S. 116.

N:o 81. Vokalmusik i hs, sign. 57, 3 a: 13 (U. U. B.)

Den nyfunna kantaten av Joseph Kraus är, till sin

första del arian, riktad till den nyinstallerade kyrko-

herden i Kungsholms församling Magnus Lehnberg

(f. 1758, d. 1808; om honom se StU XI s. 26); den

har säkerligen framförts i kyrkan vid installationen.

Under en mer lättsam samvaro samma dag, den 24

maj 1790, hyllades Lehnberg med en bordssång av

Bellman (StU XI n:o 15), och att denne även utfor-

mat texten till föreliggande kantat av hans vän

Kraus är av stilistiska skäl uppenbart.

r. 6 med Nådens Måltid spisa: bespisa med natt-

varden.
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S. 117.

N:o 82. Vhw 5 s. 85—88. — (EU 1 s. 185—187.)

Om julklappsverserna inbördes är samtidiga, bör de

vara tillkomna senast inför julen 1788; se nedan om
baron Strokirch. Flertalet får betraktas som beställ-

ningsvers. I Vhw omges de av dikter från omkr.

1790.

r. 5 bandsöm, sömnad med band. — r. 6 Cupidon,

amorin, liten kärleksgud. — r. 7 chatterad, skuggad,

i mörkare färg.— r. 12 draga, bära. — r. 17 i Zeth elit

hand. Pehr Zethelius (f. 1740, d. 1810) var den gus-

tavianska epokens främste guldsmed i Stockholm. Om
hans minst sagt pinsamma mellanhavanden med
Musikaliska Akademiens lotteri se StU VI s. 79.

—
r. 19 sand, skrivsand.

S. 118.

r. 5 min Lovise är säkerligen skaldens maka Lovise

Grönlund. — r. 6 blonder: "Ett slags tunna och ge-

nomskinligt knypplade spetsar af rått silke" (Dalin).

— r. 7 Collin avser säkerligen den förmögne kram-

handlarenAdolph Collin]acobsson (i. 1746, d. 1819),

som 1796 inköpte huset nr 2 i kv. Aglaurus vid hörnet

av Västerlånggatan och Salviigränd (numera ingåen-

de i Brandkontoret). Omkr. 1790 var han bosatt i kv.

Neptunus större nya nr 4 (nuv. Västerlånggatan nr

7), och där hade han eventuellt då sin mycket väl-

renommerade kramhandel. — r. 17 Baron Strokirch
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måste vara identisk med friherre Fredric Adolph

Ulric Strokirch (f. 1746 i Stockholm, d. 1789 i Göte-

borg, ogift och slöt ätten på svärdssidan), kapten vid

Livgardet 1775, överstelöjtnant i armén 1781.

S.119.

r. 2 Commendeur, av någon kunglig orden. — r. 19

Hessen och Poudrie, möjligen hårfrisörer. Enl. TL
1795 (2 s. 638 h, S.S.A.) bodde emellertid i kv.

Galten nr 36—38 en vice hovrättsnotarie vid namn
P. G. Poudrie.

S. 120.

N:o 83. Vhw 5 s. 88. — (EU 1 s. 182.)

Dikten är en bout-rimés, en rimfyllnad, av den på
1700-t. som sällskapslek så omhuldade typen. Den
inramas i Vhw av diktverk från 1790 och början av

1790-talet.

r. 2 När sig molnen samman-draga. Raden anknyter

direkt till den vackra Haga-sången, som ingick i Bell-

mans pjäs Dramatiska sammankomsten, uppförd ny-

årsnatten 1789—90, och som inledes med: "Sig mol-

nena nu sammandraga" (StU VI s. 107).

S.12L

N:o 84. Vhw 5 s. 88—89. — (EU 1 s. 183.)
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Som synes är denna hushållsinteriör också en bout-

rimés (se n:o 83). Som genremålning med den hun-

sade pigan och hennes aggressiva husmor är den i

släkt med "Ingrid! Hvad befaller Frun?" (CU III n:o

140) och även med fru Lenngrens diktning. Den
följer i Vhw närmast efter n:o 83 ovan.

r. 17 blejvo alla, var förbrukade, var sin kos.

S. 122

N:o 85. Vhw 5 s. 89—90. — (EU 1 s. 184.)

Denna bout-rimés (se ovan dikt n:o 83) är tydligen

ihopsatt, då skalden efter en tröttsam vinterprome-

nad till och från Tranaberg' nått fram till 'Bränne-

riet'. Tranebergs populära utvärdshus låg i Bromma

på västra stranden av Ulfsundasjön. Se om det StU

IX s. 64. Med bränneriet torde avses Kungsholms

kronobränneri vid Parmmätaregatan, där Bellmans

svåger och trogne vän Martin Lindström såsom krono-

inspektor var bosatt. Se härom StU IX s. 69 och X
s. 13. Med 'kära Mor' avses i så fall svägerskan Anna
Margaretha Lindström, fru Bellmans äldre syster (se

om henne StU X s. 38, 72). Dikten är i Vhw sam-

manförd med verk, som synas vara från tiden omkr.

1790.

r. 2 gängen, gangturen.
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S.124.

N:o 86. Vhw 5 s. 90—91. — (EU 2 s. 329.)

Bellman var medlem av ett flertal ordenssällskap;

vilket denna engagerade verssupplik riktar sig till,

kan ej fastställas. En del kringliggande dikter i Vhw
synas vara från omkr. 1790.

S. 125.

r. 4 glaf, svärd, spjut.

S. 126.

N:o 87. Ms (egh.) fanns 1956 hos adjunkten Nils

Charlotta Ulrica Hilleström.

Oljemålning av Pehr Hilleström.

Foto S. P. A.
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Flensburg, Vänersborg. — Tryckt i Husmoderns julnr

1942 och av O. Byström i Studier till Henry Olsson,

1956, s. 175—176.

För den Hilleströmska kretsen, som stod Bellman så

nära, har han säkerligen många gånger strängat sin

lyra. Men denna tavelparafras till Pehr Hilleströms

dotter Charlotta Ulr/ca Hilleström (f. 1770, d. 1835;

se om henne StU XI) synes vara den enda dikt till

den Hilleströmska familjen, som blivit bevarad. Det

var vid början av 1790-talet, som banden knöts när-

mare mellan skalden och den unga konstnärinnan,

och det var då som hon upprepade gånger biträdde

honom med akvareller i hans diktmanuskript. Med
kännedom om Bellmans arbetsmetoder kan man nog

förmoda, att ordmåleriet nära ansluter sig till någon

för mamselle H. välbekant tavla; motivet erinrar om
brodern Carl Peter H:s landskapsmålningar.

r. 13 porten, pörte: "Stuga utan skorsten, endast med

en öppning på taket" (Dalin).

S. 127.

r. 9 snäl, snabb. — r. 12 Tråkar, mödar sig, stretar.

S.128.

N:o 88. Vhw 3 s. 20—21. Sdn 2 s. 67. —
303-)

(EU 2 s.
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Bordsvisan är riktad till någon för oss okänd um-

gängesbroder till Bellman. Den torde vara från en

rätt tidig period, 1760- eller möjligen 1770-talet.

* Strof 2 och 3 ha kompletterats med dacapoangi-

velser.

S.129.

N:o 89. Ib 10 blad 109 (K. B.), avskrift av Adolph

Bellman. — Tryckt i N. Afzelius, Bellman Allehanda

dikter, 1965, s. 43.

Nils Afzelius har framkastat en gissning, att 'Min

kära Bror Ryttmästare' skulle kunna vara identisk

med skaldens vän ryttmästare von Schnell på Årsta

gård. Eftersom Bellmans umgänge inrymde ett stort

antal officerare, bl. a. vid Borgerskapets kavalleri,

måste frågan lämnas öppen, liksom dateringen. Om
Bellmans talrika officersvänner lämnar Gustaf Bran-

dels dagbok en del antydningar (Bellmansstudier,

1959 s. 109 ff.).

S. 130.

N:o 90. Win 12 s. 220—224. Vs 65:2 s. 89—91.

Dl Ge 4:0 1:4 nr 203 (strof 1, 3—6, 9—12). Rsl 1

s. 40—43. — Finns även i olika skillingtryck från

1766 (se härom R. Steffen i Samlaren, 1895 s - I^9)-

Kronprins Gustafs svenska vigselakt ägde rum i

Slottskapellet i Stockholm den 4 nov. 1766, och i
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samband härmed har tydligen den muntert rojalistiska

hyllningen tillkommit. Sången är i handskrifter och

skillingtryck anonym, men dess överdådiga anknyt-

ning till Bellmans bibeltravestier, främst Gubben

Noach, ger frågan om författarskapet sin lösning.

— Vid samma tillfälle skrev Jacob Wallenberg en

munter bröllopsvisa, som R. Steffen genom ett för-

biseende hänfört till Bellman i sina Outgifna dikter

af C. M. B., 1895 s - 37- Kr Wallenbergs upptakt,

"Gustaf, quick at fria, Fick en dansk Sophia", med
strof 1 1 i Bellmans sång.

Vs 65, Dl Ge och Rsl ha sämre versioner, med tal-

rika smärre avvikelser, som ej registreras här.

r. 3 skriftas, strängt förhöras, tillrättavisas. — r. 9

Nahors stad. Nahor var bror till den bibliske Abra-

ham och alltså farbror till Isaac.

S. 131.

r. 2 betingar, bedjer om, träffar avtal om. — r. 3

Ännespann, pannsmycke.

S. 133.

N:o 91. Ms (egh. koncept, 1 s. folio) i Olof A. Knös'

samling, Skara Stifts och Landsbibliotek. — Tryckt av

G. Lindstén i Samlaren, 1916 s. 126.

Denna tidiga hyllning till Gustaf III har en tydlig

udd riktad mot det partisplit, som florerade ej minst
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under frihetstidens slutskede. Sången synes ha fram-

förts som ingress vid en mottagning, som den unge

kungen gav för en deputation från Dalarne, vilken

framförde dalmasarnes ekonomiska bekymmer genom

att avsjunga Dahlkarlns visa (se nedan). Eftersom

kungen följande dag, den 25 juni, invigde riksdagen,

den sista under frihetstiden, bör 'Dahlekarlens an-

sökning' rimligtvis ses i samband härmed. Troligen

var de uppvaktande dalmasarna helt eller delvis just

riksdagsbönder.

r. 14 delningssätt, här "split". — r. 19 Dahlkarlns

visa är en anonym supplik- och hyllningsdikt till

kungen och finnes avskriven på baksidan av Bellmans

egenhändiga koncept. Den är tryckt i Samlaren 19 16,

s. 132.

S. 134

N:o 92. Götheborgs Allehanda 10 febr. 1774. —
Omtryckt av O. Holmberg i festskrift till Emil

Zilliacus, 1953, s. 110—111.

Födelsedagshyllningen till Gustaf III anges i andra

strofen ha tillkommit på initiativ av änkedrottning

Lovisa Ulrica, 'vår tids Minerva'. Den originella upp-

takten med den sovande Anacreon ger, jämte åtskil-

ligt annat, ett klart belägg för att den anonymt publi-

cerade dikten är en skapelse av Bellman. Till Göthe-

borgs Allehanda torde den ha förmedlats av skaldens

beskäftige vän Johan Simmingsköld (se om honom
StU IX s. 113).
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r. 3 Anacreon, här Bellman. Olof Bergklint hade 1773
lancerat namnet på skalden. Se StU VII s. 34. —
r. 17 Nestors ålder: hög ålder, som uppnåddes av

den homeriske konung Nestor. Se StU VI s. 166.

S. 135.

r. 7 *fasa; GA: 'fara'.

r. 8 JF^jvz Gustaf III betonade med förkärlek

sin härstamning från Vasaätten.

S. 136.

N:o 93. Dagligt Allehanda 2 jan. 1776. — Omtryckt

i N. Afzelius, Bellman Allehanda dikter, 1965, s. 21

—22 (även i facsimil).

Under ett tiotal år från 1772 lät assessor Johan

Pfeiffer i sin tidning Dagligt Allehanda publicera

patriotiska nyårsdikter av olika pennor, där kungen

och konungahuset apostroferades. Fyra av dem var

författade av Bellman. Den entusiasm och påtagliga

skönmålning av det gustavianska Sverige, som utmär-

ker nyårsdikten från 1776, torde böra ses mot bak-

grunden av skaldens personliga situation: Gustaf III

hade endast några dagar tidigare i ett spirituellt hand-

brev rekommenderat Bellman till sekreteraretjänsten

vid direktionen för Nummerlotteriet. Den 3 jan.

1776, alltså dagen efter diktens publicering, utnämn-

des skalden till denna befattning. Jfr StU VII s. 41.

r. 16 Zephir, den milda västanvinden.
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S. 137.

r. 4 skeppa, målkärl för torra varor — 6 kappar.

— r. 15 Slöjder, hantverk.

S. 139.

N:o 94. Dagligt Allehanda 2 juni 1777. — Omtryckt

av M. von Plåten i festskrift till Olle Holmberg,

1963, s. 72.

Dagligt Allehanda har följande ingress till dikten:

"Sistledne Torsdags eftermiddag börjades här i

Kongl. Residence Staden på Adolph-Fredrichs Torg

det Torner- eller Riddare-Spel, som Hans Kongl.

Maj: t efter förra tiders bruk Nådigast behagat låta

anställa, öfwer hwilket Solenna tilfälle en af wåra

wittre Skalder skrifwit följande Lyriska Vers." —
Sången med sin Trio synes ha framförts offentligt i

samband med riddarspelets invigning, måhända på

slottet samma dag. Föregående dag hade Bellman i

en elegant och delvis besläktad dikt ansökt om tre

biljetter till evenemanget och därvid riktat sig till

hovmarskalken Ridderstolphe (StU IX n:o 36 och s.

90, där tornérspelet närmare skildras)

.

S. 140.

N:o 95. Wälsignade Tryck-Friheten 1 maj 1782. —
Tryckt av O. Byström i Bellmansstudier del 8, 1940,

s. 98—101.
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Wälsignade Tryck-Friheten har som ingress till dik-

ten följande redaktionella notis: "Som jag nu först

händelsewis öfwerkommit et Poem på wår dyre

Konungs Födelse-Dag den 24 Januarii i år, af en

Lapsk undersåte, så hastar jag at lämna det i allmän-

hetens händer. Jag wet ej om det är öfwersättning

eller om Auctoren kunnat Swänska, lika mycket, det

röjer en Poet som har känslor, som målar hwad han

tänker och tänker lika med hwar Swänsk." — Trots

detta mystifieringsförsök råder det ingen tvekan om
författarskapet. Den originellt upplagda och med
suverän skicklighet utformade dikten måste vara skri-

ven av Bellman; den är in i minsta detalj präglad av

hans personliga egenart — ingen annan av gusta-

vianerna har kunnat forma detta poem. Det står i

första ledet av Bellmans många hyllningar till Gustaf

III. — Sången om lappen tillför också Bellmans dikt-

ning, liksom den svenska lyriken, en i stort sett helt

ny domän: den norrländska fjällvärlden med dess

ödemarksmystik och halvt legendariska urinnevåna-

re. Jämnt ett år senare skymtar motivet i en enda

versrad, när skalden hyllar monarken med ett stort

tal i Augusti-Orden: "Från Lappen högst i fjäll,

där han i drifvan vaknar". Vid hovet förekom f. ö.

lappar i divertissementer, som framfördes där i jan.

1 78 1 och 1783, enligt Hedvig Charlottas dagbok, del

1—2. Även Bellmans dikt torde ha presenterats i

dramatisk form, som ett reciterat solonummer med
kungen som åhörare och med skalden sannolikt kosty-

merad i lappdräkt. En fullständig sådan förvarades

vid den tiden i Arsenalens samlingar (nu i Livrust-

19 Bellman
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kammaren) och möjligen bereddes Bellman tillgång

till den. Se vidare O. Byström, Bellman i lappdräkt,

i Bellmansstudier 1940.

r. 9 en färd, ett följe. — r. 13 klockors fina klang: på
seltyget. — r. 14 fyra, gnistra.

S. 141.

r. 9 Himla-hvalfvet brann och susa: norrskenet. —
r. 10 fräna, kärva, bitande, ohöljda. — r. 14 fästets,

himlafästets. — r. 21 planer, öppna platser (gärna

med gräsmattor eller blomsterrabatter). — r. 24 en

åldrig kunga-borg. Kungliga Slottet fullbordades

dock endast ett trettiotal år före Bellmans dikt!

S. 142.

r. 4 Ögats villor, förvillelser, bländverk. — r. 13

en grym Ferson: den bistre musikanföraren, "tambur-

majoren".

S. 143.

r. 8 Blir mig än en hemlighet: blir ävenledes fördolt

för mig.

S. 144

N:o 96. Dagligt Allehanda 18 febr. 1783. — Om-
tryckt i N. Afzelius, Bellman Allehanda dikter, 1965,

s. 11.
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Födelsedagshyllningen till Gustaf III är alltså ano-

nym, men stilen pekar direkt på Bellman; att det lilla

impromptut publicerades i Dagligt Allehanda ger en

viss bekräftelse på attributionen.

r. 4 Elementfen, naturkrafterna. — r. 5 Snillets, be-

gåvningens, talangens.

S. 145.

N:o 97. Nhr D s. 21—22. — (EU 2 s. 343.)

Gustaf III besökte och vistades på Gripsholm sista

gången i januari 1785. Men Bellmans vackra höst-

och avskedssång från den åldriga Vasaborgen torde

vara av senare datum, förslagsvis från slutet av

1780-t. Den har beröringspunkter med och samma
versschema som den kända Lidingösången, "Glada

bygd, så täckt belägen" (StU X n:o 64), vilken till-

kom i juli 1788.

r. 7 den ro, det lugn, det nöje. — r. 8 Gustafs gårdar:

kan möjligen syfta på de boningshus, som för hovets

räkning uppförts i Mariefred. — r. 15 Då en Kung
här fängslad var: Erik XIV.

S. 146.

N:o 98. Ms (egh., 2 s. stor folio) i Ericsbergsarkivet,

Verser III (R. A.). — Tryckt av N. Afzelius i Bell-

mansstudier del 15, 1966, s. 111—113.

Storamiralen hertig Carl hyllades upprepade gånger
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av Bellman under och efter kriget mot Ryssland,

särskilt efter bataljen vid Högland i juli 1788. Nils

Afzelius har föreslagit, att denna kantat författats i

samband med hertigens återkomst till Stockholm efter

1788 års sjökampanj. Han citerar Allmänna Tidningar

den 24 dec. 1788, där det efter en skildring av folkets

jubel vid hertigens ankomst till Stockholm den 4 dec.

heter: "Följ. dagen gaf Hertigen en talrik Cour,

hvarvid Lyckönsknings-betygelser aflades". Afzelius

ifrågasätter, om det inte var vid detta tillfälle, som

Bellmans kantat framfördes. Båda dessa antaganden

synas vara riktiga. Men man frågar sig onekligen,

varför storamiralen, som just lett en mycket vansklig

överföring av flottan från Sveaborg till Carlskrona,

här hyllas med en dikt, där flottan helt lyser med sin

frånvaro. Solisterna utgörs ej av matroser utan av

tre soldater, och i kören förekommer uttryck som 'vårt

Läger', 'En Troupp', 'Oss Soldater' och 'När värje-

spetzen lyser'. Förklaringen måste sökas i att hertig

Carl ett par månader under hösten 1788 hade fått

överta befälet över armén i Finland, när Gustaf III

under Anjala-krisen tvangs att återvända till Sverige.

Och det är tydligen denna nya rolluppgift såsom

lantmilitär för hertigen, som Bellman fått i uppdrag

att besjunga denna gång.

r. 13 Syns av skalden ändrat från 'Skall'.

r. 2 Galleriet: sannolikt Carl XI :s galleri i Slottets

översta våning. — r. 19 öm, sensibel, kärleksfull.
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S. 147.

r. 3 Mars (rom. myt.), krigsguden. — r. 19 klicka:

vid avfyring icke få skottet att gå av. — r. 20 Passe-

walck, Prenslo, Gustrin: Pasewalk, Prentzlau och

Gustrin var strategiska platser i Nordtyskland under

pommerska kriget mot Preussen (1757—62). — r. 21

Bellingen: Wilhelm Sebastian Belling (171 9—79),

preussisk kavallerigeneral, som stred mot svenskarna

i Pommern 1757—62. — bädda, ge stryk, basa.

S. 148.

r. 8 vi av skalden ändrat från 'du'.

r. 3 Vivat (lat.), leve! — r. 7 sömnig, sömnig.

S. 149.

N:o 99. Ms i Ridderstadska arkivet (nu hos dir. Chr.

Ridderstad, Linköping) kapsel H 31. — Tryckt av

M. von Plåten i festskrift till Olle Holmberg, 1963,

s. 73.

Den som avskrivit dessa alexandriner har bifogat

följande ingress: "En dag, den 1. Juni 1790, det var

under kriget, under det att Konungen upphöll sig i

Finnland, tecknade Bellman på stammen af ett träd

uti en Bosquet af Kungs Trädgården i Stockholm

följande adress." Innebörden torde vara, att skalden

under ett sommarbesök i Kungsträdgården fäste ett

på förhand utskrivet manus på något av parkens träd.

Magnus von Plåten har med rätta påpekat diktens be-
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röringspunkter med den stora parafras över Konung
Davids 20:de psalm, varmed Bellman några dagar

senare, på Gustafsdagen den 6 juni 1790, hyllade

konungen i Augusti-Orden (StU VII n:o 60): "Vi

finner där samma förening av varm religiositet och

varm rojalism och samma djupa oro för konungens

liv och välfärd, vilket allt fått delvis likartade ut-

tryck."

S. 150.

N:o 100. Ms (1 s. folio, fragment) i Stockholms

Stadsmuseum, förut i Adolph Bellmans, respektive

Isidor Bonniers samling. Ms är ej egh. men har en

av Bellman gjord anteckning om ett par i pjäsen

medverkande damer: "Fru Remi-Lotta — Mamsell

Neuman-Malena."

Strofen tillhör uppenbarligen det älskvärda divertis-

sement, Caffehuset, som uppfördes på Drottning-

holmsteatern den 7 okt. 1790 vid en hovfest, varmed

Gustaf III lät fira hertig Carls födelsedag (StU VI)

.

Pjäsen avslutas med en rad kupletter, och den före-

liggande, 'Upphöjom Furstens ära', var troligen av-

sedd att inleda dessa. Den riktar sig helt till hertigen,

men refuserades tydligen och ersattes med en annan,

'Upphöjom vapnens ära' (StU VI s. 182), där både

kung Gustaf och hertig Carl harangeras. Förhållandet

mellan de båda bröderna var ju nog så känsligt, och

hovetiketten hade sina bestämda spelregler.

r. 2 ro, glädje. — r. 3 beskära, giva.
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Föreliggande volym av Bellmans skrifter har delvis

karaktär av efterskörd, dvs. dikter som tidigare ej publi-

cerats och kommenterats i Standardupplagan och i en del

fall dessutom här föreligger i tryck för första gången.

Det finns därför ingen så avgränsad period som i de

närmast föregående volymerna för dikternas tillkomst,

utan deras datering sträcker sig tillbaka till 1760-talet

och ändå fram till 1794, skaldens näst sista levnadsår.

Man kan därför naturligt nog inte tala om någon på-

tagbar utvecklingslinje ifråga om det musikval som Bell-

man använt för sådan produktion som uppenbarligen

varit avsedd att sjungas. När man överblickar hela det

musikaliska materialet till denna del, finns det dock

vissa faktorer som motiverar en mera allmänt inledande

kommentar.

Av samlingens 100 nummer har en tredjedel skrivits

med tanke på vissa melodier, vilket alltså talar sitt tyd-

liga språk om Bellmans behov av musiken som integre-

rande del i dikter även utanför Epistlarnas och Sånger-

nas värld. Melodiangivelserna är tämligen få, men i de

flesta fall har tack vare versmönstret, vissa textlikheter

och specialkombinationer de avsedda melodierna kunnat
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fastställas. Man märker då bl. a., att vissa melodier

återkommer flera gånger inom också denna volyms del-

vis heterogena samling, vilket i sin tur talar för att

Bellman själv gärna skrev texter till deras musik, och att

väl vänkretsen sjöng dem gärna och med god verkan.

Episteln 48 tycks vara aktuell till nr 5, 18 och 87.

Till nr 36 och 91 har Bellman använt en populär valt-

hornsmelodi, som han också haft som förlaga i flera

andra sammanhang, och den gemytliga Sången 35 om
"Gubben Noach" kommer till användning i nr 41 som

födelsedagshyllning för en ung flicka och i nr 90 som

bröllopsdikt vid Gustaf III:s vigsel. Sin egen melodi till

Sången 64 om fjäriln på Haga bör skalden ha haft i tan-

karna för nr 19:6 och 97, dessutom möjligen för nr 56,

den nationellt välkända sången "Gustafs skål" har han

använt till nr 48 och 98, och den i många sammanhang
förekommande melodin till Epistel 34 bör vara förlaga

till nr 38 och 39.

Särskilt intressant är nr 4, 21, 31 och 58, där Bellman

använt just aktuella melodier av Olof Åhlström, den fli-

tigaste viskomponisten under den gustavianska tiden,

men som vår skald annars bara vid enstaka tillfällen

lånat musik av. Desto oftare utnyttjade han däremot,

såsom av närmast föregående volymer framgår, de melo-

dier av Kraus som denne skapat direkt för vännerna i

den Palmstedtska kretsen, och här nedan möter vi i nr

27 och 28, bägge från hösten 1794, två konstfullt ut-

arbetade hyllningsdikter, som på ett musikaliskt med-

vetet sätt noggrant är anpassade till längre eller kortare

avsnitt ur den bortgångne vännens pastorala musik till

tre kantater från 1792: "Mjölk-kammarn på Hagen",
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den s.k. Gävle-kantaten och framför allt "Fiskarstugan".

Att Bellman i särskilt stor utsträckning använt musiken

till den sistnämnda, beror säkerligen inte bara på de ton-

gångarnas stora popularitet bland vännerna utan också

på det för vidare kretsar betydelsefulla faktum, att hela

kantaten med text och musik utgavs i tryck av Åhlström

och just det året annonserades till salu (jfr A. Wiberg,

Olof Åhlströms musiktryckeri, s. 127; Svensk tidskr. för

musikforskning 1949).

Själva musikbilagan innehåller denna gång endast 3

nr, men den sista musikdokumentationen där är denna

volyms värdefullaste bidrag på det musikaliska områ-

det, eftersom den omfattar sång- och generalbasstäm-

morna till Bellmans och Kraus' kantat vid kyrkoherde-

installationen för Magnus Lehnberg 1790. Musiken är

därmed till dessa delar publicerad för första gången,

och Kraus' omfattande partitur på ca 12 minuter har

genom upptäckten av Bellman som textdiktare blivit

ytterligare ett bevis på deras intima samarbete. — I några

fall har melodierna inte med säkerhet kunnat bindas till

möjligen aktuella dikter, varför tillhörande noter ej

medtagits i musikbilagan utan i stället avtryckts i den

löpande texten inom musikkommentaren.

Den vackert och noggrant utförda notskriften i musik-

bilagan har levererats av Piero Bezzini, Stockholm.

C-G Stellan Mömer
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"Läs din Cateches, mitt Barn" (nr 4)

Melodiangivelsen "Unga flicka, i din vår" var just

1794 högaktuell, eftersom F. M. Franzéns berömda dikt

"Till en ung flicka" med nämnda textbörjan publicera-

des året innan och tonsattes av Olof Åhlström, som

redan i i:a häftet av Skadestycken satte i musik (1794)
tryckte text och melodi som nr 12. Dikten blev snabbt

mycket populär, och melodin bidrog än mer till dess

spridning till vida kretsar. Ett flertal skillingtryck publi-

cerades, bl. a. ett 1797, och textvarianterna blev många;

utom de i textkommentaren ovan nämnda förekom bl. a.

"Docka lilla i din vår". — Det ligger en bitter ironi i,

att Bellman till just den här dikten travesterade en så

glad och älskvärd visa.

Musiken är tryckt i musikbilagan som nr 1 (efter

Skaldestycken satte i musik). Eftersom Bellman i sin

dikt angett repris för sista versraden i var strof, skall

denna rad upprepas också musikaliskt, nämligen fr. o. m.

/-stället i 3:e takten från slutet.

"Är mödan v är dt a t vara til?" (nr 5)

Melodiangivelse saknas, men versens rimflätning och

uppbyggnad motsvarar Ep. 48, "Solen glimmar". Till en
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bordsvisa valde Beliman givetvis en välkänd och lätt-

sjungen melodi, och just den till Ep. 48 har han tagit till

i olika sammanhang (jfr även nr 18 och 87 nedan).

Den musikaliska dräkten i Fredmans epistlar (1790)

måste dock betraktas som en av många varianter, efter-

som själva melodin var välkänd i hela Europa från tidi-

gare delen av århundradet (se musikkommentaren i

StU I, s. CLXXV (175) f samt StU II, s. 70).

Med smärre rytmiska förändringar passar epistelmelo-

din utmärkt till den här bordsvisan, nämligen om den

punkterade 8-delen i takterna 1, 3, 5, 7 samt 13 och 15

ersätts av 1 16-del + 1 8-del. På motsvarande sätt pas-

sar Bellmans jamber i början av versraderna 5 och 6, om
första 8-delen byts ut mot 2 16-delar i takterna 9 och 11.

Exakt samma rytmiska mönster förutsätts till de 2 sista

stroferna av nr 18 (se nedan)

.

"Rest hafver jag öfver vatten och
land" (nr 16)

Denna dikt har givetvis inte sjungits, men med an-

knytning till textkommentaren ovan kan nämnas, att den

välkända melodi som första versraden både textligt

och rytmiskt travesterar, samtidigt är nära besläktad

med den "vandrande" melodin till Sång nr 8, "Ach!

om vi hade god'vänner" och alltså indirekt hör ihop

också med tongångarna till nr 5, 18 och 87 (jfr nedan).

"Se Skördemännen sträfva" (nr 18)

De 3 första stroferna är inte särskilt sångbara. Man
får därför tänka sig, att Beliman själv reciterat dem.
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De 2 sista däremot har samma versmått som nr 5 ovan

och kan alltså sjungas på samma rytmiska variant av

melodin till Ep. 48, "Solen glimmar".

Enligt en äldre tradition skulle abbé Vogler ha satt

musik till den här dikten (jfr textkommentaren). För-

klaringen är nog det nära melodiska släktskapet mel-

lan såväl Ep. 48 som dess pendang, Sång nr 8, med den

mycket omtyckta vådevillen i akt 2 av Voglers opera

Gustaf Adolph och Ebba Brahe 1788 (nr 34 i det av

M. Tegen nyutg. klavérutdraget i serien Monumenta
musicae Svecicae, 7, Sthlm 1973), där ett för både Ep.

48 och Sång 8 karakteristiskt motiv förekommer som

refrängdel (jfr kommentaren till nr 5 ovan). — Förr

ansågs melodin till Ep. 53, "Vid ett stop öl" vara lånad

från samma opera av Vogler, men redan N. Afzelius

påpekade det orimliga i detta rent kronologiskt (se Bell-

mans melodier, 1947, s. 15). Vogler var god vän med
Bellman och hans konstnärskrets, och även om de av

både honom och Bellman använda melodierna främst

var allmänt gods och välkända ute i Europa, så har den

smarte abbén säkerligen insett deras värde som inlägg

i en svensknationell opera, i synnerhet innan varken

Epistlarna eller Sångerna hade publicerats.

"Til en huld och älskad Maka" (nr 19:6)

Den här använda melodin har utan tvekan varit Sång

nr 64, "Fjäriln vingad". Redan diktens uppställning i 2

delstrofer är identisk med den i Bellmans födelsedags-

hyllning för den avhållna fru Elisabeth Westman 19 nov.

1791, då skalden dessutom i manuskriptet tillfogade
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uppgiften "Egen composition" (se StU XI, nr 46 samt

musikkommentaren, s. 183).

"En vacker afton M o v i t 2 satt" (nr 21)

Melodiangivelsen med personnamnet Teuser avser

Teucer, dvs. på grekiska Tevkros, bror till Aias i Iliaden

och son till Telamon, kung av Salamis. Efter Trojanska

krigets slut blev Tevkros av fadern landsförvisad,

emedan han försummat att hämnas broderns död. Han
seglade då till Cypern och fann en angenäm tillflykts-

ort, i synnerhet som där fanns druvsaft av god kvalitet.

En bordsvisa med anknytning till Tevkros' öden skrevs

av dansken Knud Lyne Rahbeck (1760—1830) och pub-

licerades 1792 i Klub-Sange . . .: "Der var engang en

tapper Mand, / Som Teucer monne hedde". Redan året

därpå inflöt i Stockholms Posten 20 aug. en översätt-

ning:

Det var en gång en man af dygd,

som Teucer månde heta,

nödsakad att ur fosterbygd

bland nya folkslag leta

etc.

Inget namn på övers, fanns angivet, men det torde

vara klarlagt att Johan Henrik Kellgren var dess upp-

hovsman (jfr kommentarer av S. Ek och A. Sjöding till

J.
H. Kellgren, Samlade skrifter 7:1, 1938—60, s. 565

ff) . Bernhard von Beskow omtalar i sina Levnadsminnen

(2. uppl. 1928, s. 230), att den berömde operasångaren

Karsten gärna sjöng "Kellgrens sånger", bl. a. just "Det
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var en gång en man av dygd". Redan i hf i av Olof

Åhlströms ovannämnda Skaldestycken (jfr nr 4) från

1794 hade utgivaren själv som nr 1 satt musik till Kell-

grens övers, av Rahbecks visa, och i den versionen blev

både text och musik allmänt omtyckta. Ännu så sent

som 1827 utgavs texten i skillingtryck (i KB). — Bell-

man var med andra ord dagsaktuell, då han till sin

bordsvisa använde melodin till Rahbeck—Kellgrens

redan välkända dikt med Åhlströms just publicerade

musik, som här efter Skaldestycken återgivits som nr 2

i musikbilagan.

"D u f n a kring Apollos zittra". Gracer-
nes besök (nr 27)

Bellman har angivit sin vän
J.

M. Kraus som

kompositör till den använda musiken, och eftersom

denne gått bort redan 2 år tidigare, är det förstås frågan

om kompositioner från tidigare sammanhang och givet-

vis till verser av Bellman för den trängre vänkretsen

kring familjen Westman och makarna Palmstedt, som

ju också ofta såg Sergel som sin gäst. Skalden har inte

närmare angivit, vilken av Kraus' tidigare musik som

avses, men med hjälp av strofernas byggnad och meter

och vissa textanknytningar kan man tämligen säkert

konstruera de aktuella melodiställena, som faktiskt är

hämtade från 3 olika små kantater av Bellman med
musik av Kraus (se närmare tabell här nedan).

Det gäller "Fiskarstugan", "Mjölk-kammarn på Ha-

gen" och den s. k. Gävle-kantaten, samtliga från 1792

(se närmare StU VI resp. XI och VII med tillhörande

text- och musikkommentarer). Med nya ord men för
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vänkretsen välkända tongångar hälsade alltså Bellman

vännen Sergel välkommen hem, och man bör inte glöm-

ma bort den extra möda som skalden ålade sig genom

att anpassa sina verser till en redan i andra samman-

hang fixerad musik. Särskilt melodierna ur 'Fiskar-

stugan" har han i åtskilliga andra dikter kommit till-

baka till, vilket alltså ytterligare bekräftar den musikens

tjusningskraft på både skalden själv och vännerna.

Bellman har redan i i:a strofen av den nya dikten pas-

sat in ordet "quittra" till en speciell prydnadsfigur

på ordet "buga" i strof 1 av "Fiskarstugan", en ton-

målning som passar både som en reverens och en liten

fågeldrill. — Strofen "Var välkommen då tillbaka!"

har samma byggnad som flera olika strofer i "Åter-

farten ifrån Fiskarstugan", rent musikaliskt tycks dock

den direkta fortsättningen från föregående vers vara

den naturligaste. Strofbörjan "Hör Farna, dess trompet"

har inte bara direkt textlig utan också musikalisk an-

knytning till Gävle-kantaten, där Kraus i musiken lagt

in rytmiska figurer av fanfarkaraktär. Av den enkla

4-radiga strofen i den tidigare dikten har det här blivit

en dubbelstrof, vilket alltså kräver repris av motsvaran-

de melodiavsnitt. — I tabellen nedan anges första vers-

raden av stroferna i innevarande dikt samt motsvarande

textställe med tillhörande musik i kantaterna från 1792:

Gracemes besök motsvaras av

"Dufvna kring Apollos zittra"

"Gracerna med matta händer"

text—musik fr. 1792

Fiskarstugan : "I vår lilla

fiskarstuga"

Mjölk-kammarn pa Hagen:
"Tirsis' älskansvärda gum-
ma"

20 Bellman
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"Hör Farna, dess trompet"

"SergeII i sin ateljé"

"Var välkommen då tillbaka"

"Första gång i Bacchi skrål"

"Sjungom då alla i kojor och

hof"

Gävle-kantaten 24/1 1792:

"Trompeten redan har"

Återjarten jran Viskarstu-

gan: "Oförmodad, nalkas

jag"

D:o: "Damon, vänta, hjerta

lilla-

Gävle-kantaten: "Bland de

hvita fjäll och tak"

Fiskarstugan: "Klingom och

sjungom i glädtiga lag"

"Höstens kulna stormar rasa (nr 28)

Överskriften "Cantate" samt tempobeteckningarna

vid början av varje strof leder tanken åter till Kraus,

trots att skalden här inte angivit något kompositörs-

namn. Även här är det "Fiskarstugan", som har använts

som musikaliskt mönster, och Bellman har alltså två

gånger under samma höst gjort sig besväret att upp-

vakta vänner med nya verser till den omtyckta Kraus-

musiken. Förmodligen föredrog skalden dem själv till

eget lut- eller cisterackompanjemang, och där det står

"Chor" över sista strofen, kunde säkerligen de flesta

av övriga gäster falla in i den välkända avslutnings-

kören ur "Fiskarstugans" första del: "Klingom och

sjungom" (jfr nr 27 ovan). Att endast tempobeteckning-

arna men inga noter bifogats själva verserna tyder väl

också på, att musiken var så välkänd och s. a. s. kom av

sig själv med hjälp av diktens meter och angivna tempi.

Denna gång har Bellman använt första delen av 'Fiskar-

stugan" komplett, dvs. rad för rad anpassat den nya

dikten till Kraus' musik. Man observerar dock med ett
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visst intresse, att skalden vid strofen "Sälla Par, åtföljens

nu" föredragit moderato framför tonsättarens allegretto,

vilket inte riktigt passar ihop med den här textens

handling.

"Säg, finns i Ca s san mera?" (nr 31)

Redan Eichhorn ansåg, att texten var avpassad för

Sång 45, "Om ödet mig skull' skicka", men han har

väl mera tänkt på diktens typografiska utseende än dess

verkliga sångbarhet på den melodin. Det är uppenbart,

att Bellman här haft en helt annan musik i tankarna,

nämligen den till "Jag lämnar er på borgen", som ingår

i "Lustspel" från den 17 juli 1790 (StU VI, s. 147). Där
finns dessutom en versrad, "Hur sad ni? Sad ni ja?",

som precis motsvarar näst sista raden i föreliggande

dikt. Musiken finns redan i CU V, s. 429, och senare

som nr 14 i musikbilagan till StU VI, i båda fallen efter

första trycket i Åhlströms Musikaliskt Tidsfördrif 1795.

Enligt Vhw 5, s. n, är Åhlström upphovsman till musi-

ken, vilket väl också förklarar det utelämnade komposi-

törsnamnet i hans egen musikaliska tidskrift. Om han

skrivit musiken vid det speciella tillfället 1790, torde

både nr 31 och 58 i innevarande volym vara skrivna

just vid den tiden.

Musiken, som tydligen varit mycket omtyckt, har i

pianoackompanjemanget dels ett kort mellan-, dels ett

slutparti, där i den ursprungliga versionen ingen text

finns insatt. Där kan utan vidare den överskjutande vers-

raden "Bror Anders, skynda dej!" i nr 31 lätt inpassas,

liksom i båda fallen de tydligen senare påhittade upp-

repningarna "nej, nej, nej" resp. "a-a-a-a", som säker-
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ligen utfördes på ett rytmiskt eftertryckligt sätt, betingat

just av själva ackompanjemangets speciella rytm.

"Med violen vid vår kanna" (nr 32)

Också här har Bellman erinrat sig en lämplig Sång

(det var måhända just vid tiden för slutredigeringen av

den tryckta utgåvan), nämligen Sg nr 37, "Glada Brö-

der, när vi dricka". Den ursprungliga textupprepningen

vid "Och fast han dör" ger här genom oktavsprånget

och den punkterade rytmen särskild verkan åt "På

Sabathsberg". F.ö. bör påpekas, att melodin uppenbar-

ligen använts också till dryckessången "Låt oss alla

glasen tömma" (StU VIII, s. 72) med varianter som

"Lät oss uti alla safter" och "Lät oss kocken slå vid

öra". Men musikkommentaren har där inget förslag till

melodi.

"Käre Bröder, klart och ljufligt vin"
(nr 36)

Klemming anger i BPA (s. no) som "air" ett ano-

nymt valthornsstycke, som också i sin helhet finns med-

taget i notskrift men utan inskriven text. Den speciella

rytmen i musiken och diktens längd och ovanliga möns-

ter gör det omöjligt att säkert fastställa, hur texten

varit inpassad i notbilden. De 6 första versraderna kan

lätt anpassas till de 6 l/? motsvarande första takterna,

men sedan blir variationsmöjligheterna alltför många,

och man får nog räkna med, att vissa rytmiska figurer

dessutom utfördes enbart på valthorn. Det är inte ens

säkert, att nottexten är helt korrekt återgiven; da capo-

angivelsen "del Segno" (recte: dal segno) blir t. ex.
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tvetydig eftersom §-tecknet står både ovanför och under

notrad 2.

Samma melodi har Bellman använt till Bacchanaliska

Qwäden 13, 'Käre Bröder, drickom Mosis skål" (StU

III, s. 24; se vidare musikkommentaren s. 44 om andra

dryckesvisor som sjöngs på denna melodi). I musik-

bilagan till StU III är musiken tryckt som nr 2 efter

Josephsons version (1881), något annorlunda än i mu-
sikbilagan till StU VII. I bägge fallen är dock musiken

ej direkt överensstämmande med den i BPA angivna. —
Musikens folkliga ursprung kan måhända betonas ge-

nom det faktum, att Mozart i menuetten till sin sextett

KV 522, Ein musikalischer Spass, använder precis sam-

ma rytmiska motiv, just i hornstämmorna och på ett av-

siktligt folkligt och smått komiskt sätt. Mozarts verk är

dock från 1787, och Bellman använde alltså motivet

drygt 20 år tidigare. — Här nedan återges den i BPA
tryckta nottexten.

Air: Valdthoms-ttycJte.

r-t—

Da Capo del Segno §
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"Pojke, upp ur vaggan, Unga" (nr 38)

Melodiangivelsen leder till en välkänd Bellmanssång,

som finns bevarad bl. a. som skillingtryck i KB och

börjar: "Bort med vett och sunda tankar
/
nykter siäl

adieu farwäld". Den ingår i sin tur i Fredmans testa-

mente, och melodin är tvivelsutan densamma som till

Ep. 34, "Ack, vad för en usel koja" men därmed också

till Bacchanaliska Qwäden 5, "Adams skål i Paradiset"

(StU III, s. 12). I musikkommentaren därstädes (s.

26ff) har G. Jeanson utförligt redogjort för melodins

popularitet och förekomst även i samband med andra

Bellmansmelodier. Gentemot musikkommentaren i StU

VIII (s. 229) vill jag dessutom hävda, att "Ack, mitt

hus är tomt och öde" snarare knutits till samma melodi

och inte till den föga autentiska eller ens stämningsmäs-

sigt lämpliga som där meddelas i musikbilagan. —
Därmed faller det sig också naturligt att anse även

nästföljande dikt (nr 39) från samma tid skriven till

den kända epistelmelodin, måhända dock i en ännu inte

slutreviderad form. Några smärre förändringar rent

rytmiskt måste nämligen göras, för att också "Skänk mig

svepning" skall passa till musiken, som väl dock på
60-talet troligen ännu förekom med smärre variationer.

"Skänk mig svepning och en kista"
(nr 39)

Se närmare slutet av föregående kommentar.

"Frökens Namns-dag" (nr 41)

Var och en känner genast igen Sång 35, "Gubben
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Noach", och det är alltså exempel på melodins använd-

ning så pass tidigt även till ej typiska dryckesvisor.

"Så öppnas nu Martis Tempel" (nr 43)

Såsom redan av textkommentaren framgår, har här

samma melodi använts som till "Så lyser din krona"

(StU VII, s. 17). Musiken är där tryckt som nr 5 i

musikbilagan men återgiven efter melodisamlingar i

Par Bricoles ägo. Den tycks mig något förvanskad, och

en musikaliskt måhända tillförlitligare men tyvärr ej

komplett version har Josephson (CU V, s. 431). Den
ursprungliga dikten finns även bevarad som skilling-

tryck i KB, något som talar för både dess egen och

melodins vida spridning.

"Fast vinets glada gud" (nr 45)

Melodin "Om, Gustaf, du är Kung" har angivits också

för "Den Skatt, som vattnet bär" (Erstavik-dikten, StU

VII, s. 24) samt "Om Bacchus, du är gud", men i musik-

kommentaren (s. 196) finns ingen närmare hänvisning.

I BPA, (s. 1) står endast "air" och ingen musik. Det

troliga är förstås, att melodin har varit allmänt spridd

och levat kvar med helt andra texter, t. ex. enligt Eich-

horn 1:157 till "All ro man önska vill", som möjligen är

av Bellman, och av Win I '.24 återges som "All ro man
hafva vill", där det också står den tyvärr föga upp-

lysande melodiangivelsen: "Nouvelle Angloise". Nu-
mera torde alltså endast genom ett tursamt fynd Bell-

mans texter kunna kombineras med den rätta melodin.
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"U si inge! Krymplinge! kasta din
krycka" (nr 47)

Ingen melodiangivelse har hittats, men diktens stora

sångbarhet och repristecknen för sista versraden tyder

på ett musikaliskt framförande. Man skulle här gärna

vilja tänka sig, att Bellman använt någon folklig melodi,

kanske rent av mer eller mindre kyrklig, men t. v. måste

den betraktas som okänd. Versmönstret passar inte hel-

ler in på någon av Epistlarna eller Sångerna.

"Lo vis as skål!" (nr 48)

Liksom i flera andra fall hyllar här Bellman på
melodin av den omtyckta "Gustafs skål!", ansedd som

vår första verkliga nationalsång. Dess folkliga ursprung

och flitiga användning kommenteras närmare i StU VII

(s. 191//). Det kan tilläggas, att än i dag melodin

förekommer också som folkdans under namn av "Gus-

tafs skål".

"N au m an, ditt snille A p o 1 1 o s j e 1 f

gläder" (nr 49)

Här hade det varit ytterst värdefullt med en melodi-

angivelse av något slag, eftersom dikten är så tydligt

musikaliskt inspirerad. Naturligtvis kan man tänka sig,

att Bellman för att hedra Naumann använde någon av

hans egna operamelodier. I textböckerna till "Amphion"

och "Cora och Alonzo" finns dock inga likheter med
Bellmans versmönster, men Naumann skrev ju också en

hel del annan vokalmusik som blev känd i Sverige, och

naturligtvis kan skalden dessutom ha använt en för oss

tyvärr okänd melodi av någon helt annan upphovsman.
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"Venus samm, innom sin snäcka" (nr 56)

Som en variant till O. Byströms textkommentar ovan

framförs här en annan idé om diktens tillkomstår: den

mytologiska apparaten är väl inte så framträdande,

att inte dikten skulle kunna vara också från t. ex. början

av 1790-talet. Då kommer man nämligen genast att

tänka på Sång 64, "Fjäriln vingad", som lämplig melo-

di, och där förekommer ju också i en av stroferna

"Brunsvikens små Najader", och Hagadikten passar

faktiskt med sin lyriska prägel ganska bra till den här

hyllningen för en av Bellmans kvinnliga vänner. Vem
kan då hon ha varit? Vi vet ju inget om diktens före-

gående innehåll, men Christina skulle med en djärv giss-

ning kunna vara Sara Christina Een (f. 1759, d. 1801),

gift först med instrumentmakaren och organisten

J. Öberg, från 1782 med tonsättaren, organisten och

Bellmans kollega som kamrerare i Nummerlotteriet,

Johan Wikmanson. Just under de första åren av 1790-

talen var umgänget mellan makarna Palmstedt, Wik-

manson och
J.
M. Kraus särskilt livligt, och både Kraus

och Wikmanson tonsatte under de åren både små och

stora dikter av Bellman (jfr O. Byström, Bellman, Svens-

ka Akademien och vännerna Palmstedt, Bellmansstudier

14.) Man skulle t. o. m. i Bellmans rad "Vädren slutade

att hvina" kunna tänka sig en symbolisk anspelning på
makens verksamhet som organist (om Christina Wik-
manson se närmare C-G S. Mörner, Johan Wikmanson
und die Briider Silverstolpe, 1952, s. 95ff).
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"Courage, Bror, i helgen!" (nr 58)

Se ovan kommentaren till nr 31, "Säg, finns i Cassan

mera?".

"A f 1 o s s o m en canon" (nr 63)

Denna hyllningsdikt till Elis Schröderheim i egen-

skap av potentat i Timmermansorden har givetvis

sjungits, men ingen melodihänvisning är känd. Eichhorn

(II, s. 390) anser dock, att texten kan vara avpassad till

ordens vanliga stamsång, "Utvalda brödralag".

Genom älskvärt tillmötesgående av Timmermans-

ordens överarkivarie, statsheraldikern Gunnar Scheffer,

och dess ordenskantor, musikdirektör Olle Ekseli, har

jag i notskrift av den sistnämnde fått ta del av nämnda
ordensvisas melodi. Den kan också mycket väl ha ut-

gjort Bellmans musikaliska underlag, och i varje fall

första halvstrofen går lätt att passa in i visans mönster.
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Andra hälften kan däremot varieras och där ges inte

någon säker anvisning för förhållandet mellan text och

musik. Bl. a. måste man nog också tänka sig de 4 !/> sista

takterna som en rent instrumental avrundning. Vem
som skrivit musiken till ordensvisan är inte bekant,

den meddelas här i O. Ekseils utskrift och med Bellmans

text anpassad till musiken.

"Kom Thomas! följ de spår" (nr 68)

Denna dikt har givetvis ej sjungits, men den har i alla

fall främst musikaliskt intresse. Dedikationen med en

fransk titel och ett till synes franskt namn är något för-

villande, men operans namn leder på omvägar till rätt

namn på den av Bellman apostroferade personen. Det

visar sig nämligen vara den danske ämbetsmannen och

tonsättaren Thomas Christian Walt(h)er (f. 1749,

d. 1788), hans opera Adonis hade premiär i Bollhuset

5 febr. 1776, och från just den tiden torde alltså Bell-

mans hyllning vara. Adonis var egentligen en s. k.

opera-balett och vann i Stockholm stor framgång, sär-

skilt tack vare Carl Stenborgs och fru Olins insatser.

Senare hade också Bellmans gode vän Karsten i en

debutroll just i den operan sitt första stora genom-

brott (se N. Personne, Svenska teatern, 1, s. 130 ff).

Walter kom aldrig så långt på sin bana som tonsättare,

även om han från början ansågs mycket lovande och för-

sågs med medel för utomlandsstudier i komposition

1775—78, då han bl. a. besökte Paris. Han anknöt till

den operastil, som Sarti under sina år i Köpenhamn haft

så stor framgång med. 1774 uppfördes på "Det Konge-
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lige" hans komiska opera "Den prövede Troskab" och

medförde uppmaning att sätta musik till Ewalds "Bal-

ders död". Han skickade dock aldrig in något färdigt

partitur och återvände snart helt till ämbetsmannabanan

och slutade som justitieråd. Han var en kort tid gift med
Caroline Frederikke Halle, från 1780-talet verksam vid

Stockholmsoperan och känd som en av den gustavianska

tidens bästa sångerskor, då omgift med konsertmästaren

C. F. Muller (se vidare Danskt biografisk Leksikon,

XXV, 1943, art. Walter).

Genom Bellmans dikt kan vi ana, att Walters för-

namn var Thomas och inte Christian, och att Bellman

tydligen varit ganska väl underrättad om både hans

person och hans musik. Bara några dagar efter premiä-

ren på "Adonis" invaldes Walter som utländsk ledamot

av K. Musikaliska akademien (se dess Matrikel, utg. av

G. Hilleström 1971, s. 160). Bellmans tilltal med "Mon-

sieur" kan möjligen syfta på Walters tidigare vistelse

i Paris, och raden "På nytt, på Bältens bölja" på hans

tidigare besök i Sverige 1775.

"Med en philosophisk hjerna" (nr 72)

Här finns ingen direkt melodihänvisning, men de 8

första versraderna är uppenbarligen avpassade till första

delen av musiken till Ep. 69, "Se Dansmästarn Mollberg,

Bröder". Sedan får dikten karaktär av ett slags hybrid

rent musikaliskt, och det är omöjligt att peka på en trolig

fortsättning. Från versrad 9 kan i varje fall inte den

ordinarie melodin till Ep. 69 användas, och den är ju

betydligt äldre än den här daterade dikten (se O. By-
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ström, Tillägg till Kring Fredmans epistlar, s. 203 £).

Men en annan dikt av Bellman kommer också ifråga,

inte minst därför att själva ordalydelsen och innehållet

anknyter direkt till den, nämligen Sång 28, "Movitz

skulle bli student". Den Sången är ca 10 år äldre än

föreliggande dikt, den handlar om studentträffen på
Tre Remmare, och inte minst det latinska böjnings-

mönstret hic hcec, hoc, finns med i bägge. Versbygg-

naden och melodin till Sg 28 passar dock inte utan

vidare in på diktens fortsättning, men möjligen har Bell-

man använt en friare tillämpning av dess förlaga, som
numera anses vara just en studentvisa av tyskt ursprung

(se T. Krogh, Bellman som musikalsk digter, s. 133).

"Kom din Herdestaf at bära" (nr 81)

Genom god kombinationsförmåga och säkert öga för

Bellmans egenart upptäckte Olof Byström den här sång-

texten av skalden i en musikaliesamling i Uppsala, done-

rad till UUB av den store Kraus-beundraren Fredrik

Samuel Silverstolpe (f. 1769, d. 1851). Tack vare den-

nes samlarsinne har ord och musik blivit bevarade

åtminstone i avskrift, och Kraus är givetvis nämnd som

tonsättare, däremot har tidigare ingen uppgift funnits

om textförfattaren. Sedan Byström fastställt Bellman

som upphovsman, har hela verket fått ett helt annat

intresse, såsom ett beställningsverk av vännerna Bell-

man—Kraus, och det har framförts både i radion och

kyrkor fr .0. m. 1972. Enligt tidningsnotiser 1790 instal-

lerades Magnus Lehnberg Annandag pingst 24 maj det

året, men inget sägs om arten av musikaliska attraktio-



140 Musik kommen tar

ner. Men Silverstolpe har före första sidan i det av

honom i avskrift ägda partituret uppgivit: " Dessa tvän-

ne stycken äro satte för Kungsholms-Kyrkan i Stock-

holm, då Lehnberg der tog sitt inträde." I varje fall

hade upphovsmännen tämligen kort tid till förfogande,

och att Kraus hann skriva så pass fyllig och samtidigt

välgjord musik är anmärkningsvärt (se närmare min

understreckare i SvD 14 febr. 1971).

Kraus' musik är satt för 2 fl, 2 ob, 2 fag, 2 horn,

2 trp, pukor samt stråkar. Hela uppdelningen av Bell-

mans text i 3 olika musikaliska avsnitt tycks sträva efter

ett slags kantatform, och egentligen är det väl fråga om
en liten kyrkokantat, men med mycket minimal religiös

prägel och helt utan det för den äldre kantaten karakte-

ristiska inslaget av recitativ. Där finns pompa och ståt i

orkesterns inledning, en manligt förtröstansfull basaria,

fina lyriska avsnitt för sopranen, både solo och i duett

med basen, och till sist en snabb och jublande avslutning

för full besättning. Kraus var vid den här tiden fullärd

och helt mogen som konstnär, han gjorde inte ens be-

ställningsverk utan stor självkritik, och därmed har vi

alltså fått ytterligare ett fint genomkomponerat verk av

den sannerligen lysande duon Bellman—Kraus. Vänner-

nas inbördes påverkan och framför allt Bellmans djupa

beundran för Kraus som tonskald har numera uppmärk-

sammats allt ivrigare även utomlands (se t. ex. en av-

handling av V. Bungardt,
J.
M. Kraus, ein Meister des

Klassischen Klavierliedes, Regensburg 1973).

Man kan fråga sig, varför just de två vännerna från

Gamla stan skulle skriva en invigningskantat för Kungs-

holmskyrkan. Dels var, såsom framgår av textkommen-
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tåren ovan, i varje fall Bellman god vän med Lehnberg,

dels satt i nämnda kyrkas kyrkoråd flera av skaldens

egna Kungsholmsvänner, bl a.
J.

A. Grill,
J.

L. Odhelius

vid Serafimerlasarettet, J. J.
Hellmansson (husvärd till

Bellmans vänner Kempenskölds) och som orgelexpert

och byggmästare A. U. Kirstein, som ju ett år senare

fick Sång 64, "Fjäriln vingad" dedicerad till sig. Origi-

nalpartituret tycks vara förkommet, och varken av

Kraus' eller Bellmans hand finns alltså autografiska

dokument att bestyrka deras medverkan med. Numera
får dock beviskedjan anses fullt betryggande, och även

inom musikvetenskapen får i fortsättningen Kraus' mu-

sik tack vare Bellmans text ett helt annat värde.

Musiken är tryckt som nr 3 i musikbilagan, dock

endast med själva sångstämmorna samt besiffrad bas

(generalbas). Där orkestern har längre partier utan

sång, har motsvarande antal takter utelämnats, men
genom numrering av varje ny systemrad får man mot-

svarande takts nummer i orkesterpartituret. Basstämman

är för enkelhets skull noterad i G-klav men med oktav-

tecken, den skall alltså klinga en oktav lägre. En del

revideringar har gjorts i förlagans nottext, främst för att

förtydliga legatobågar, bindbågar, förtecken och förslag.

— En vetenskapligt kommenterad utgåva av hela parti-

turet kommer att ingå i serien av Kraus' samlade verk

inom Monumenta Musicae Svecicae, som utges av Svens-

ka Samfundet för Musikforskning.

"Ur en tunn och ljusblå sky" (nr 87)

Melodiangivelse saknas, men den musikaliska versens

uppbyggnad, atmosfär och t. o. m. själva innehållet och
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vissa ordvändningar pekar direkt på Epistel 48, "Solen

glimmar".

"Far nu väl, min Bror, i vin" (nr 88)

Inte heller här finns någon melodiangivelse, men de

musikaliska termerna "fin" och "Dacap." i marginalen

förutsätter givetvis sång. Det troliga är, att det rör sig

om en menuett, i synnerhet som det talas om dans i

texten. Själva versmönstret har inte kunnat återfinnas i

någon annan av de hittills publicerade Bellmansdikterna,

så här har det förmodligen varit fråga om en speciell

förlaga, som Bellman velat använda; vilken vet vi inte.

"Gubben A b r a m" (nr 90)

Här är givetvis melodin till Sång 35, "Gubben

Noach", den enda tänkbara.

'Svenska hierta, nalckas ditt försvar"
(nr 91)

Versmönstret överensstämmer helt med det i nr 36

ovan, och det är alltså frågan om melodin till "Käre

Bröder, klart och ljufligt vin", en musik som Bellman

uppenbarligen ansåg mycket användbar (jfr kommenta-

rerna till nr 36)

.

"Vimplar och flaggor sprida sin

fläk t" (nr 94)

I denna dikt är det nog endast "trion" som har

sjungits, och dess få rader och konventionella byggnad
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kan omöjligt ge några direkta idéer om melodiförlagan.

Troligtvis har det här gällt en triodel ur någon omtyckt

marsch.

"Vackra ort, vi dig beklaga" (nr 97)

Olof Byström pekar i textkommentaren på likheten

med den s. k. Lidingösången, som ju i sin tur har samma
melodi som Sång 64, "Fjäriln vingad" och kanske rent

av före den har fått denna Bellmans egen melodi (jfr

musikkommentaren till nr 46 i StU XI). Dikten har ju

en utpräglat pastoral karaktär, och redan rimflätningen

är lika musikalisk och välfunnen som senare i Haga-

sången.

"Tappra Printz!" (nr 98)

De fyra första stroferna sjöngs enligt melodiangivel-

sen på den populära "Gustafs skål" (jfr nr 48 ovan). —
De tre soldaterna har däremot använt en inte närmare

meddelad melodi, men redan Nils Afzelius har i Bell-

mansstudier 15 (s. 110) påpekat, att versmönstret är av-

passat för Epistel 37, "Mollberg, stå stilla, stå stilla vid

grind", vilken ju också passar mycket bra in i samman-

hanget. Visserligen har också Sång 7, "Kärlek och

Bacchus helgas min skål", samma melodi, men dess text-

innehåll har en helt annan karaktär.

"Upphöjom Furstens ära" (nr 100)

I textkommentaren påpekas diktens hemortsrätt i

"Caffehuset" från 1790. I musikkommentaren till detta

lilla divertissement står i StU VI ingen som helst

21 Bellman
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melodiangivelse. Men samma år använder Bellman det-

ta versmönster i en födelsedagsdikt till dåvarande kron-

prinsen (Gustav IV Adolf): "Hvad gräl om Backii

kannor" (StU VII, nr 62), och där står angivet "Melodi

af Gluck". Som jag närmare utrett i Bellmansstudier 16,

1970, s. 74 ff, är det en omtyckt musette ur Glucks

opera Armide det gäller, dvs. samma melodi som Åhl-

ström på ett något annorlunda sätt arrangerade till fru

Lenngrens dikt Pojkarne ("Jag minns den ljuva tiden").

Musiken till nr 100 liksom till alla kupletterna i slutet

av "Caffehuset" är alltså säkerligen av Gluck och åter-

finns i notskrift i min nyssnämnda studie (ill. 7)

.
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Bungardt, V., J. M. Kraus, ein Meister des Klassischen
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1952.

—
,
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—
,
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Personne, N., Svenska teatern. (1.) Under gustavianska
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utg. av P. C. Bomans klaverutdrag med kommentarer

av M. Tegen. Sthlm 1973. (Monumenta Musicae Sve-
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KB Kungliga Biblioteket.
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UUB Upsala Universitetsbibliotek.



Register 147

Register till musikkommentaren.

Aias, 125.

Beskow, B. von, 125.

Een, Sara Christina, g. Wikman-
son, 135.

Ewald, J., 138.

Franzén, F. M., 122.

Gluck, C W., von, 144.

Grill, J. A., 141.

Gustaf III, 120.

Gustaf IV Adolf, 144.

Hellmansson, J. J., 141.

Karsten, C. C, 125, 137.

Kellgren, J. H., 125 f.

Kempensköld, D. och Charlotta,

141.

Kirstein, A. U., lAl.

Kraus, J. M., 120 f, 126 ff, 135,

139 ff.

Lehnberg, M., 121, 139 ff.

Lenngren, Anna Maria, 144.

Mozart, W. A., 131.

Muller, C. F., 138.

Muller, Carolina Fredrika, f. Halle,

138.

Naumann, J. G., 134.

Odhelius, J. L., 141.

Olin, Elisabeth, d. ä., 137.

Palmstedt, E. och Gustava, 126,

135.

Rahbeck, K. L., 125.

Sarti, G., 137.

Schröderheim, E., 136.

Sergel, J. T., 126 f.

Silverstolpe, F. S., 139 f.

Stenborg, C, 137.

Telamon, kung av Salamis, 125.

Tevkros (Teucer), 125.

Walter, T. C, 137 f.

Westman, Elisabeth, 124.

Westman (familjen), 126.

Wikmanson, J., 135.

Vogler, G. J., 124.

Åhlström, O., 120 ff, 126, 129.

Öberg, J., 135.





Register 149

Register till den allmänna kommentaren.

De rent språkliga förklaringarna äro i regel ej

registrerade. Kursiv anger mer utförlig kommentar.

I.

PERSONREGISTER.

Adlerheim,. P., 27.

Aga, H. A., 77.

Agardh, Anna Fredrica, 54.

Agardh, C, 54.

Agardh, C. P:son, 53.

"Anacreon", 108.

Arnell, J., 67.

Belling, W. S, 115.

Bellman, A., 20.

Bellman, C, 47.

Bellman, G., 11, 40, 47, 85.

Bellman, J. A., 23.

Bellman, Lovise, 40, 73, 75.

Blad, A., 9, 20, 31.

Borgman, Maja Lisa, 97.

Bostin, A. af, 58, 80.

Brahe, M. F., 82.

Brösel, J., 23.

Carl, hertig, 113, 116.

Carleson, E., 25.

Celsius, O., 95.

Collin, A. J:son, 100.

Cumlander, N., 56.

Dalin, O. von, 27, 33, 79.

Daurer, Catharina, 22.

de Broen, A., 36.

de Broen, Maria E., 36.

De Geer, C, 40.

De Geer, Hedvig Ulrica, 69.

Du Croix, C. F., 33.

Dufour, Ph. S., 27.

Dybeck, C, 31.

Dybeck, R., 32.

Ehrenström, J. A., 19, 34.

Ehrensvärd, G. J., 83.

Elfman, A., 16, 17, 43, 44, 46,

49, 59, 60, 61, 97.

Engeström, L. von, 67.

Ennes, C. L., 25.

Erik XIV, 113.



150 Register

Estenberg, C, 40.

Estenberg, P., 40.

Fiellman, S., 18.

Floberg (Upsala), 94.

Fredric Adolph, 40.

Groth, T., 98.

Grönlund, Jeanne-Marie, 73, 78.

Gustaf III, 105, 106, 107, 108,

111, 113, 115, 116.

Gyllenborg, C, 22.

Hardt, A., 87, 93.

Hauswolff, L. von, 80.

Hermonius, Christina, 22.

Hermonius, M., 22.

Hierta, A., 64.

Hierta, Ewa, 64.

Hilleström, C. P., 104.

Hilleström, Charlotta Ulrica, 1 04.

Hjortsberg, Anna Maria, 30.

Hjortsberg, L. d. y., 30, 36.

Hjortsberg, L. d. ä., 30.

Holterman, Maria Charlotta, 88.

Hoppenstedt (Upsala), 94.

Hiibner, J., 23.

Höckert, A., 24.

Jennings, }., 26.

Kempensköld, D., 37, 47, 98.

Kiellbeck, P, 24.

Klingberg, P., 56.

Klingenstierna, S., 79.

Lehnberg, M., 99.

Leufstedt, P., 37.

Lillienberg, J. G., 22.

Lindström, Anna Margaretha, 102.

Lindström, M., 49, 102.

Lovisa Ulrica, 80, 107.

Löf, Euphrosine, 53.

Löf, Fredrique, 53.

Löfvensköld, H. A., 29.

Löwenhielm, Augusta, 75.

Malmgren, J. A., 46.

Marteville, J. Chr. van, 28.

Marteville, L. van, 28.

Naumann, J. G., 75.

Nebb, J. A., 97.

Neuhof, Th. von, 79-

Nobelius, E., 11, 12.

Nordenankar, J., 27.

Nordenflycht, C, 25.

Norman, P., 23.

Nyman, Christina, 30.

Nymansson, N. J., 95.

Nyström, F., 10, 43.

Palmskjöld, E., 58.

Petrejus, J. J., 46.

Pfeiff, C, 87.

Pfeiffer, J., 9, 108.

Philadelphia, M., 56.

Platskan, 78.

Poudrie, P. G., 101.

Pufendorf, S., 58.

Quiding, B. Chr. 32.

Quiding, Helena, 14, 31, 45.

Quiding, J., 31.

Rabbe, S., 25.

Refunk, J. V., 43, 44, 49.

Renhorn, O. B., 29.

Ribbing, A. L., 31, 83.

Ribbing, Eva Helena, 82.

Ribbing, F., 82.

Rosenadier, C. A., 25.

Rudenschöld, Magdalena, 11.

Runemark, H. G., 44.

Rutström, A. C, 23.

Rålamb, C, 33.

Rålamb, Ulla von, 33.

Röök, L. J. von, 19.

Sahlstedt, A., 25.

Sandvall, Maria Gustarva, 31.

Schedvin, D. von, 30.

Schedvin, J. J. von, 30.

Schnell, Chr. H. von, 39, 105.

Schnell, Mertha Helena von, 39.

Schröderheim, E., 58, 59, 88, 90.

Schröderheim, J., 13, 90, 91, 97.

Schweidnitz, D. von, 27.



Register

Scriver, Chr., 27.

Sergel, J. T., 50.

Seseman, H. J., 58.

Silfverskiöld, J., 25.

Simmingsköld, J., 75, 107.

Sprengtporten, J. M., 71.

Stapelmohr, Anna Charlotta von,

72.

Stapelmohr, Chr. L. von, 72.

Stenborg, C, 63.

Stenström, N. P., 87.

Steuchius, J., 22.

Strokirch, F. A., 101.

Stuart, Anna, 79.

Swaliung, 24.

Swebilius, O., 12.

Swedberg, J., 58.

Swedenborg, E., 58.

Tenggren, A., 63, 96.

Théel, A, 43.

Théel, D, 46.

Thåström, G., 84.

Trozelius, C. B., 26.

Zethelius, P., 100.

Wahrendorff, A., 88.

Valerius, J. D., 37.

Wallen, S. Chr., 32.

Wallén, Margaretha A., 32.

Wallenberg, J., 106.

Walther, Th. Chr., 91.

Wargentin, Christina J., 10.

Wellander, J., 85.

Weste, E. W., 7.

Westman, A., 44.

Westman, A. L:son, 10, 16, 18,

34, 41, 44, 49.

Westman, Carolina M., 10, 44,

60.

Westman, Clara, 44, 50, 59, 61.

Westman, Elisabeth, 10, 47, 50,

59, 64.

Westman, G., 44.

Westman, L., 44.

Wetz, J, 18, 96.

Willman, 43.

Winberg, A., 45.

Vogler, G. J., 18.

Wollenius, P., 22.

Wulfvenstierna, J., 22.

Wåhlberg, J, 65.

Ugglas, S. af, 11.

Ulrica Eleonora d. ä., 95.

Åsberg, A., 66.



152 Register

II.

TOPOGRAFISKT REGISTER.

Almarestäket, 11.

Barbarie, 77.

Belistad, 67.

Blå Kanin, 79.

Blå Porten, H.

Drottningholms slott, 87.

Drottningholmsteatern, 116.

Ericsberg, 88.

Frimurarebarnhuset, 29.

Gripsholm, 113.

Gröna gången, 28.

Gustrin, 115.

Göteborg, 9.

Högvaktsflygeln, 19.

Katthavet, 91.

Kolmätargränd, 98.

Kungsholms kronobränneri, 102.

Kungsholms kyrka, 95, 99.

Kungsträdgården, 57, 115.

Lofö kyrka, 80.

Långholmsbron, 79.

Norrmalms hälsobrunn, 74.

Packartorget, 28, 91.

Pasewalk, 115.

Prentzlau, 115.

Rydboholm, 82.

Sabbatsberg, 41, 61, 73.

Sanct Olofs kapell, 78.

Serafimerlasarettet, 85.

Slaktarhusbron, 17.

Storkyrkan, 13.

Sundby krog, 69.

Telje (Södertelje), 31.

Tjälvesta, 37.

Traneberg, 102.

Upsala, 94.

Årsta, 39.
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III.

REGISTER TILL ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR.

Akrostikon, 89. Hårdvalllshö, 47.

Aprilnarr, 12, 63.

Aprilskämt, 85. Imperialsäng, 58.

/istniu, zö.

Augusti-Orden, 116. Jofur, 76.

Bindmössa, 28. Kapprock, 59.

Bischoff, 18. Karpus, 81.

Blonder, 100. Kjolsäck, 64.

Bout-rimés, 101, 102. Korgvagn (korg), 64.

Bröstkrus, 41.

Lappe, 111.

Casquad, 33, 41. Livdrabantkåren, 30.

Cendrillon, opera, 10.

Chavad, 4l. Nattkappa, 28.

Cherubim, 29. Nummerlotteriet, 78, 79, 108.

Cittra, 29, 50, 52.

Cypress, 11. Orlofssedel, 32.

Dalkarins visa, 107. Parmmätare, 29.

Dalmasar, 107. Pimpinella, 66.

Discont, 96. Pomeransbrännvin, 98.

Ducat, 81. Pontak, 28.

Prestav, 66.

Finkeljockum, 66. Pyrmontervatten, 74.

Firabend, 96. Pörte, 104.

Hallisches Gesang-Buch, 26. Rack, 91, 98.

Halvärmar, 28. Riksgäldskontoret, 95.

Hållstuga, 18. Riksmarskalken, 96.
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Rumormästare, 44.

Snibbhuva, 43.

Stadsvakten, 17.

Stubb, 28.

Svala, 54.

Säckpipa, 18.

Timmermansorden, 87.

Register

Tornérspel, 110.

Ullperuk, 17.

Vitkål, 21.

Äggbubbert, 90.

Överflödsförordning, 18.
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Förteckning på i den allmänna kommentaren

använda förkortningar.

(Se ock s. 3—6.)

Atterbom = P. D. A. Atterbom, Svenska siare och

skalder VI :i (21a uppl). Örebro 1863.

Björkman = A. Björkman, Bellmansforskning, Sthlm

1892.

Bou. = Bouppteckning.

Carlén = Samlade skrifter af Carl Michael Bellman,

utg. av
J.

G. Carlén, I—IV, Sthlm [1855-31861.

Dalin — A. F. Dalin, Ordbok öfver svenska språket,

Ml, Sthlm 1850-53.

Eichhorn = Skrifter af Carl Michael Bellman. Ny sam-

ling, utg. av C. Eichhorn, I-II, Sthlm [1 876-] 1877.

Elgenstierna = G. Elgenstierna, Den introducerade

svenska adelns ättartavlor, I-IX, Sthlm 1925-36.

Elers = /. Elers, Stockholm, I-IV, Sthlm 1800-01.

Fr. Ep. = Fredmans Epistel.
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Fr. Sg= Fredmans Sång.

Hellquist == E. Hellquist, Svensk etymologisk ordbok,

ny uppl., Lund [i935\} 1 939-

ML= Mantalslängd.

Odhner = C. T. Odhner, Sv. polit. hist. under Gustaf

III:s regering, del I, Sthlm 1885.

SAOB= Ordbok öfver svenska språket, utg. av Svenska

Akademien, Lund 1898 o. f.

Sondén = Valda skrifter af Carl Michael Bellman [utg.

av P. A. Sondén], I-VI, Sthlm 1835-36.

StU= föreliggande Standardupplaga.

TL= Taxeringslängd.

Tollstorp = /. Ph. Tollstorp, Djurgården, Sthlm 1844.

Westes Lex. = E. W. Weste, Svenskt och Fransyskt

Lexicon, I-II, Sthlm 1807.

Årstadagboken, av M. H. Reenstierna, del I, Sthlm 1946.

K. A. = Kammararkivet.

K. B. = Kungliga Biblioteket.

L. U. B. = Lunds Universitetsbibliotek.

R. A. = Riksarkivet.

S. S. A. = Stockholms Stadsarkiv.

S. S. M. = Stockholms Stadsmuseum.

U. U. B. = Upsala Universitetsbibliotek.






